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1 Základní údaje 
 

Název organizace TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
IČO 00663191 

 
 
Forma právní subjektivity 

Spolek TJ Slavoj Český Brod byl založen jako sdružení 
občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
Byl zaregistrován MV ČR dne 23. 10. 1990 pod čj. VSP/1- 
2874/90-R a od 1. 1. 2014 je zapsán ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1243. 

Registrace organizace - č.j. podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 
Registrace organizace - datum zapsána 1. ledna 2014 
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 do 03/2015, 
Pavel Sobíšek od 06/2015, od 
10/2015 Monika Vorlická 

 
správce ubytovny a tenisového areálu 

Marcela Procházková uklízečka ubytovny tenis 
Milan Rollo st. příležitostná projektová výpomoc 
Renáta Neufusová příležitostná administrativní výpomoc 
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VALNÁ HROMADA TJ 

 
Revizní komise

 
Výkonný výbor, 

Statutární zástupci 

Pracovní skupiny VV 
 

 Skupina pro 
investiční a 
neinvestiční 
projekty a 
fundraissing

 Skupina pro správu 
majetku

 Skupina pro vnější 
vztahy TJ Slavoj 
Český Brod

 Skupina ekonomiky
 Skupina Public 

relations
 Skupina sportovně 

metodická

 
Oddíly TJ 

1.1 Organizační struktura TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA TJ 
 

Tajemník TJ 

  
SPRÁVA TJ 

Ekonom TJ, Správa TVZ 

  

TVZ, 
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2 Úvodní slovo 

Výroční zpráva TJ Slavoj Český Brod (dále jen TJ) za rok 2015 je i o právní změně, kdy na základě 
požadavků občanského zákoníku jsme změnili právnickou osobu z občanského sdružení na zapsaný 
spolek ve zkratce z o.s. na z.s. Proto na Valné hromadě delegáti schválili nové Stanovy TJ Slavoj 
Český Brod, z.s. Na základě volby členství se BK Český Brod rozhodl stát se znovu řádným členem    
TJ k 1. 1. 2016. 

 
Ve výroční zprávě TJ v souladu s přijatým usnesením valné hromady najdete ucelený přehled o činnosti 
výkonného výboru (dále jen VV TJ), hospodaření TJ, činnosti pracovních skupin, Správy TJ a o jejich 
projektových, administrativních, sportovních a společenských aktivitách. Ve druhé části jednotlivé oddíly 
prezentují svoji činnost v roce 2015. 

 
Úvodem lze říci, že rok 2015 nebyl tak bohatý na získání prostředků z dotačních titulů s výjimkou 
městských Programů podpory kultury, sportu a volného času. Na investiční akci rekonstrukce atletické 
dráhy jsme nedosáhli. Na druhé straně máme připravené projektové dokumentace na další podání do 
nových Výzev dotačních titulů. Díky finanční dotaci z města jsme se mohli zaměřit na podporu 
dobrovolných trenérů, všeobecné přípravě dětí a podpoře stále rostoucí základně dětí a mládeže, která 
v roce 2015 činila 455 členů. 

 
Naši sportovci v uplynulém roce dosáhli významných úspěchů, o nichž se více dočtete ve zprávách 
oddílů. V tradiční anketě města - osobnosti roku 2005 měla TJ své zástupce: M. Vokáče, družstvo 
nohejbalistek a B. Filouna. Výrazným oceněním bylo 2. místo našich nohejbalistek v soutěži družstev 
ankety Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje v roce 2015. 

 
Chtěli bychom tímto vyjádřit městu Český Brod poděkování za jeho podporu činnosti TJ. 

 
Další možností jak se více zapojit do sportovního dění je práce předsedy TJ ve výkonném výboru 
Okresního tělovýchovného sdružení. V době, kdy financování sportu ze státních a veřejných prostředků 
je nepřehledné a komplikované je to důležitý moment. 

 
Nejdůležitější činností TJ jsou především sportovní činnosti. Zde patří uznání sportovcům, z nichž 
mnozí dosáhli ve svých oblastech významných životních úspěchů, jmenujme mistrovské tituly, včetně 
těch světových, nohejbalistek, mistra ČR v singlu nohejbalu M. Vokáče, či nejlepší nohejbalistku roku 
L. Cibulkovou, basketbalisty U 17, kteří v sezoně 2014/2015 BK hráli v 1. lize. Potěšitelným faktorem je 
i nárůst členské základny v mládežnických kategoriích a jejich úspěchy byť jen zatím 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 věnovali na podporu sportovní činnosti oddílů TJ. 

 
Jednotlivé zprávy komisí a oddílů jsou podrobněji zpracovány v následujících částech Výroční zprávy  
TJ   Slavoj   Český   Brod,   z.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 neziskovými 
sdruženími ve městě, můžeme o roku 2015 říci: Byl to rok s výbornými sportovními výsledky, přípravou 
dětí a mládeže.  A rovněž přípravou a částečnou realizací investičních akcí. 

 
 

za TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
Pavel Janík - předseda VV TJ 
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3 Usnesení valné hromady TJ Slavoj Český Brod 

Datum: 28. 5. 2015 
Účast na VH: 21 delegátů VH je usnášeníschopná 
Hosté: 0 

 
Jednání řídil:  M. Rollo 

 
I. procedurální otázky 

 
 VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

 
 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: M. Chuchlová, M. Rollo 

 
 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, J. Sýkora 

 
VH schvaluje: 

 
 Výroční zprávu VV TJ za rok 2014 a Návrh činnosti TJ na rok 2015 
 Zprávu o hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 
 Zprávu KRK za uplynulé období 
 Základní dokumenty TJ – Stanovy TJ z. s., Organizační řád TJ, Směrnice o oběhu dokladů 
 Výši členských příspěvků jednotlivých oddílů (viz příloha) 

 
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 2016 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro investiční akce 
připravit projektovou dokumentaci. 

 
 Dořešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod. 

 
 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. 
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 Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 
 

 Řešit grafický manuál TJ. 
 

 Řešit majetkové vyrovnání s HZS po odchodu oddílu nohejbalu z pozemků za nemocnicí v roce 
2016. 

 
 Ve spolupráci s oddílem nohejbalu zahájit jednání o sdružené investici s městem na výstavbu 

multifunkčního areálu v prostoru hřiště u ZŠ Žitomířská. 
 
 
VH ukládá KRK: 

 
 Zlepšit kontrolní činnost a respektovat mechanismy kontroly. 

 
VH ukládá oddílům: 

 
 Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 
 Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů. 
 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), včetně fotodokumentace. 

 
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: PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení VH TJ bylo přijato 
Zapsal: předseda návrhové komise Milan Majer 

 
Ověřil: předseda TJ Slavoj Český Brod, o.s. Pavel Janík 

Příloha: 

Program jednání VH: 
 

Uvítání a úvodní informace 
 

1. Volba mandátové a návrhové komise 
2. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2014 výhled na rok 2015 
3. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období 
4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015, schválení výše 

členských příspěvků 
5. Zpráva revizní komise 
6. Revize základních dokumentů TJ (Stanovy, Organizační řád, Směrnice, Vize) 
7. Diskuse 
8. Přestávka + příprava usnesení 
9. Zprávy mandátové a návrhové komise 
10. Usnesení a závěr 
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4 Činnost TJ v roce 2015 

 
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 9 jednání, na které přizvával zástupce oddílů. Statutární zástupci měli každý 
týden operativní provozní porady s tajemnicí a účetní, zásadní dokumenty jsou registrovány na webu 
TJ. 

 
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. Této možnosti 
ale využívá pramálo členů. 

 
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, byť 
šlo někdy jen o členy výboru, kteří se sešli k dané oblasti činnosti. Výstupy z těchto jednání byly 
projednávány na VV TJ a pro členy TJ zpřístupněny na výše uvedených médiích. Lze konstatovat, že 
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tento systém zefektivňuje 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 projednává VV TJ. 

 
TJ si 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, 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, jeho 
rozpočtové navýšení 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: 
 Informace pozvaných oddílů a odborů, 
 přípravu projektů a realizaci neinvestičních a investičních akcí (z prostředků investičního fondu 

TJ a Fondu podpory sportu, kultury a volného času – Programy č. 1-3), 
 přípravu a realizaci akcí souvisejícími se Správou a činnostmi oddílů, 
 možnosti právních vztahů mezi TJ Slavoj Český Brod, z.s. a SK Český Brod v případě 

vlastnických práv areálu Na Kutilce, 
 vyrovnání majetkových vztahů u pozemků města a TJ, 
 jednání s HZS a přípravu studie náhradních prostorů pro potřeby oddílu nohejbalu, 
 přípravou projektů na MŠMT, OPŽP (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. 
 Informace z OTS a dalších střešních orgánů. 
 Projednání řádného členství BK v TJ. 
 Změna stanov dle požadavků občanského zákoníku. Přechod z o.s na z.s. 
 Nohejbal - příprava nového areálu za halou a bývalé ubytovny. 

 
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, 
 příprava rekonstrukce sauny a výběrové řízení na nákup technologií, 
 jednání s HZS. 

 
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. 
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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. 

 

4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2015 
 
 
 

Znak ČUS 

 

oddíl 

 

Celkem 

 

Muži 

 

Ženy 

 
Dospělí 
celkem 

 

Dorostenci 

 

Dorostenky 

 

Žáci 

 

Žačky 

 
Mládež 
celkem 

 
Počet 
Oddílů 

1 atletika 124 3 2 5 10 7 50 52 119  
3 basketbal 89 14 0 14 13 0 30 32 75  

61 billiard 6 6 0 6 0 0 0 0 0  
7 fotbal 9 9 0 9 0 0 0 0 0  

26 nohejbal 73 22 20 42 9 4 18 0 31  
 
 

45 

sport pro 
všechny 
odbor 
ČASPV 

 
 

53 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

29 

 
 

37 

 

37 tenis 188 57 10 67 7 8 57 49 121  
 badminton 16 4 6 10 0 0 4 2 6  

51 triatlon 5 2 1 3 0 2 0 0 2  
38 turistika 120 14 12 26 25 15 24 30 94  
40 volejbal 25 17 8 25 0 0 0 0 0  

Celkem    708  149  74  223  65  41  185 194  485  10 
 

Dospělí od: 18 let, Dorost od: 15 let 
 

Početní stav nemusí odpovídat počtu členů v oddílech, protože oddíly neřeší duplicitní členství. 
Fyzických členů je 642. 
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5 Výsledky hospodaření 

 
 Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
Ostatní činnost 

Příjmy 4934102,05 1230516,15 0 
Výdaje 5484651,12 938509,28 0 
Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 

 
-550549,07 

 
292006,87 

 
0 

Daň z příjmů 0 0 0 
Výsledek 
hospodaření po 
zdanění 

 
-550549,07 

 
292006,87 

 
0 

 
Pozn.:  Tabulková část Výkazu zisků a ztráty, rozvaha jsou v příloze Výroční zprávy. 

 
 

V roce 2015 TJ podala žádosti na následující projekty: 
 
 
 

Vyhlašovatel Dotační titul Název projektu Výsledek /částka 
 
 
 

Město Český Brod 

 
Program č. 1 Provoz a celoroční 

činnost 
podpořeno 

 
ve výši 354 tis. Kč 

 
Program č. 2 

 
sportovní akce 

podpořeno 
 
ve výši 92 tis. Kč 

Finanční podpora 
invest. projektů 

 
Technologie sauna podpořeno ve výši 

302 tis. Kč 

 
 
 
Středočeský kraj 

 
Fond hejtmana 

Rekonstrukce 
osvětlení sportovní 
hala 

 
nepodpořeno 

Fond hejtmana Zmírnění škod po 
povodnich nepodpořeno 

Fond cestovního 
ruchu 

Kolostavy u 
sportovních zařízení nepodpořeno 

 
 
 
MŠMT 

Program IV. 
podaný 
prostřednictvím 
OTS 

 
provoz a opravy 

 
140,5 Kč 

 
Program investice 

Rekonstrukce 
atletického areálu  

Nepodpořeno 

OPŽP Úspory energií Zateplení SH Nízké procento 
dotace 

 

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně 
zveřejněna. 
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Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala následující dary nad 20.000 Kč. 
 

Finanční dary (v Kč): 
 

Goldinvest, s.r.o. 20 000,- 
 

MGC servis, s.r.o. 21 038,- 
 

PRO - DOMA 20 000,- 
 

MUDr. Jiřina Sýkorová 40 000,- 
 

Jatky Český Brod a.s. 20 000,- 
 

V+T mat s.r.o. 45 000,- 

A další drobní dárci. 

Všem,  kteří  TJ  v uplynulém  roce  věnovali  finanční  podporu,  mnohokrát  děkujeme     
a věříme v jejich přízeň i v následujícím roce. 

 
Rádi bychom také poděkovali Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční 

příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat na druhé straně 
nás zaráží proklamativní výroky představitelů kraje, ČUS a MŠMT o podpoře sportu na místní 
úrovni, zejména jsou-li vlastníky objektů sportovní organizace. 



 
6 Projektová činnosti a její realizace 

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

 Plot na Kutilce ( SK ve spolupráci s TJ) 
 

 
 

 Výměna technologií v sauně a začátek rekonstrukce sauny 
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7 Činnost pracovních skupin 
 
7.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising 

 
Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising vyhledávala Výzvy jednotlivých 
vyhlašovatelů dotačních titulů (IROP 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 2015 se podařilo získat jen podporu investic od Města Český Brod ve výši 302.000 Kč. Na druhé 
straně se stabilizovala podpora na provoz a činnost TJ a oddílů ve výši 446.000 Kč. Z MŠMT 
prostřednictvím ČUS jsme obdrželi 140.500 Kč na provoz a údržbu. 

 
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 2015 byly na základě usnesení Valné hromady z 28. 5. 2015 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., 
rekonstrukce sauny. 

 
 
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 spolky 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 M. Chuchlová zastupovali TJ v Komisi pro sport a volnočasové aktivity a dále v komisích pro 
klíčové  oblasti  Strategického  plánu  Města   Český  Brod;   Klíčová  oblast   10   –   rekreace,   sport   
a volnočasové aktivity. 

 
Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů 
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V průběhu roku 2015 probíhala intenzivní jednání s následujícími partnery: 
 Město Český Brod – využití hřiště u ZŠ Žitomířská, 
 M. Mrázek – duplicita vlastnictví na Kutilce. 

 
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. 
 
Jednání s ostatními spolky ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J.Sokol, Junák 
V roce 2015 se Bambiriáda nerealizovala, takže občanská sdružení se sportovním a volnočasovým 
zaměřením spolupracovala na dílčích akcích (Kutilka v pohybu, Drakiáda, Ukliďme Pošembeří apod.) 

 
Partnerské smlouvy a jednání – MAS, svaz nohejbalu, ZŠ Tyršova a Žitomířská, gymnázium, 
Město 
Pro nohejbalový svaz oddíl nohejbalu uspořádal v červenci mistrovství ČR v kategorii dvojice a trojice 
dorostu a v září 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 2016, 
 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. 
 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.    TJ    a    oddíly    využívají  
i Facebookové stránky. Této oblasti 
se VV TJ i oddíly stále více věnovaly, 
o  čemž svědčí i  články v ČBZ.  Díky 
P. Sobíškovi a J. Holubovi začala TJ 
shromažďovat informace o historii  
TJ. 

 
 

Vždy spolehlivým partnerem v oblasti PR je správce našeho webu Lucie Kašparová. 
 
 
Statistika příspěvků do českobrodského ZPRAVODAJE do rubriky Sport 

 
Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 
 pravidelná prezentace činnosti TJ v ČBZ (24 článků), 
 osobnosti roku a jejich prezentace, 
 pravidelná úprava internetových stránek (aktuality – 

výroční zpráva, fotogalerie – fotky zařízení, historie – 
opravy 2008 – 2015), 

 kompletace výroční zprávy, 
 přehledy o akcích ve sportovních zařízeních TJ, 
 správa facebooku. 

 
 
 
 
 
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. 

 
Z grantu města od září TJ pořádala cvičení základních pohybových dovedností pro nejmladší členy TJ  
a metodický seminář s p. Tejnskou. 

TJ/oddíl počet článků 
Správa 1 (prosinec) 
Atletika 3 (leden, únor, září) 
Nohejbal 4 (leden, červen, 

září, říjen) 
Basket 4 (leden, březen, 

červen, září) 
Tenis 7 (duben - listopad) 
ASPV 0 
Volejbal 1 (duben) 
Triatlon 4 (leden, duben, 

září, listopad) 
ostatní 0 
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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 2015 pokračoval v bohaté sportovní činnosti. Meziročně se navýšil počet členů, 
zejména v žákovských kategoriích a stejně tak narostl i počet závodů, které jsme buď sami pořádali, 
nebo se jich naši závodníci zúčastnili. Oddíl uspořádal pět 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 opět zorganizovali soustředění v Hostinném. 

 
8.1.1 Prostory pro činnost 

Pro tréninkovou činnost jsme opět využívali atletický stadion Na Kutilce a v zimním období pak krytou 
běžeckou dráhu. Členové oddílu se začátkem letní sezony podíleli brigádnickou činností na úpravě 
běžecké dráhy a zprovoznění sektorů. Po ukončení sezony zazimovali sektory dálky, výšky a hodů. 
Bohužel se nám opět nepodařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci atletického stadionu z výzvy 
MŠMT. V roce 2015 tak bylo alespoň zásluhou SK fotbal dokončeno oplocení od tribuny na atletickém 
stadionu a podél fotbalového hřiště až k vstupní bráně a celý areál je tak nyní uzavřen. 

 

 

Brigáda na atletickém stadionu 10. 4. 2015 
 
8.1.2 Členská základna oddílu atletiky k 31. 12. 2015 

 
 

Věk Počet členů 
do 18 let 128 

19  - 26 let 8 
27  - 65 let 5 
nad 65 let 1 

Celkem 142 
 

Během roku přestoupili z oddílu někteří úspěšní atleti do větších klubů. V prvním přestupním termínu to 
byli Hamták Petr, Hanzlík Tomáš, Klokočník Filip, Zadák Jakub a v druhém přestupním termínu pak 
Hollasová Kateřina a Veselý Matěj. Přesto, že někteří atleti z řad mládeže zanechali atletiky, členská 
základna oddílu se zvýšila. 
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8.1.3 Přehled o konečném umístění 

Při závodech v atletice soutěží jednotlivec proti dalším jednotlivcům a to jak v individuálním závodě, tak 
v soutěži družstev. Výjimkou jsou štafety. Vždy se jedná o co nejlepší umístění každého jednotlivého 
závodníka. Výkon je vzájemným výkonnostním porovnání závodníků v jedné disciplíně v oblasti kraje či 
republice. 

 

 

Atletické závody v Českém Brodě 14. 2. 2015 
 
8.1.4 Konečná umístění družstev: 

Přípravka.  Atleti závodící v přípravce  ve Středočeském kraji soutěžili nejdříve  ve dvou skupinách.   
Na závěr  celé  soutěže  bylo   upořádáno   jedno   utkání  všech   družstev.   Zde   bodovalo   prvních 
20 závodníků v každé disciplíně. Maximální počet závodníků v družstvu bylo 20. Tato soutěž přípravek 
je dále nepostupová. 

Konečná tabulka: 
 

1.   TJ Kolín atletika A  960 
2.   SK Sporting Příbram A 910  
3.   TJ Stará Boleslav A 900  
4.   SKP Nymburk A  820 
5.   A.C. TEPO Kladno A 790  
6.   TJ Neratovice A  770 
7.   AO Střela Žebrák A 710  
8.   TJ Lokomotiva Rakovník 680  
9.   TJ Stará Boleslav B 660  
10. A.C. TEPO Kladno B 600  
11. Sokol Roztoky u Prahy 560  
12. TJ Sokol Říčany a Radošovice A  480 
13. TJ Kolín atletika B 440  
14. SK Sporting Příbram B 440  
15. TJ Lokomotiva Beroun A 420  
16. DDM Čáslav 410  
17. TJ Neratovice B  350 
18. TJ Slavoj Český Brod B  290 
19. AO Střela Žebrák B 220  
20. TJ Spartak Vlašim 180  
21. TJ Slavoj Český Brod A  150 
22. TJ Lokomotiva Beroun B 140  



18  

23. SKP Nymburk B 120 
24. TJ Sokol Říčany a Radošovice B 40 

 
 
Starší žákyně. Za naše družstvo starších žákyň závodila i mladší žákyně ve čtyřech kolech. Družstvo 
se neúčastnilo prvého kola v Kladně. Důvodem byla kolize se soutěží družstev mužů a žen, ve kterém 
také závodí. V případě účasti by se žákyně umístili asi v konečném pořadí na 5. místě Středočeského 
kraje. Maximální počet jednoho družstva je 20 závodnic. Na soupisce našeho družstva bylo 12 žákyň 
včetně mladších žákyň. V každé disciplíně bodovalo prvních 10 závodnic. Nejúspěšnější závodnicí byla 
Kateřina Hollasová. Prvá dvě družstva postupovala na mistrovství Čech, kde pak postupovala prvá čtyři 
družstva na mistrovství České republiky. Na mistrovství ČR se probojovalo družstvo A.C. TEPO Kladno 
na 2. místě a družstvo TJ Kolín atletika na 5. místě. 

Konečná tabulka: 
 

1.   A.C. TEPO Kladno 906,33  39 
2.   TJ Kolín atletika  833,17 35 
3.   TJ Stará Boleslav 737,33  34 
4.   Lokomotiva Beroun 488  28 
5.   A.C. TEPO Kladno 78  18  
6.   TJ Kolín atletika B 40,33  17  
7.   TJ Slavoj Český Brod 64  16  
8.   TJ Spartak Vlašim 37  13  
9.   SK Sporting Příbram 54  10  
10. SK Olympia Kutná Hora  5  3 

 

Dorostenci. Na soupisce družstva bylo 9 závodníků včetně starších a mladších žáků. Dále  tři  
závodníci hostovali za TJ Stará Boleslav (dorostenec Matěj Veselý a starší žáci Tomáš Martínek, Marek 
Svatoš), která chtěla bojovat  o  účast  na  MČR  v družstvech.  Za  každé  družstvo  mohlo  nastoupit 
20 závodníků.   Naše   družstvo   se    pro    nepřítomnost    závodníků,    prvého    kola    neúčastnila. 
Za nenastoupení nám byl odečten jeden hlavní bod. Ve druhém kole závodili jen dva členové družstva, 
z tohoto důvodu jsme neobdrželi žádný hlavní bod. V obou kolech závodníci dali přednost jiným 
zájmovým  aktivitám.  Soutěžilo  se  ve  třech  kolech.  Prvá  dvě  kola  byla  uspořádána  společně       
s Libereckým krajem. Zde bodovalo prvních 10 závodníků v každé disciplíně. Ve třetím kole soupeřila 
jen družstva Středočeského kraje, zde bodovalo prvních 6 závodníků v každé disciplíně. Postup 
družstev na mistrovství, je stejný jako u staršího žactva. Prvá dvě družstva Středočeského kraje se 
probojovala na MČR družstev, kde se umístila na 4. a 5. místě. 

Konečná tabulka: 
 

1.   A. C. TEPO Kladno 518  17  
2.   TJ Kolín atletika  447  15 
3.   TJ Slavoj Stará Boleslav  279  12 
4.   TJ Slavoj Český Brod 21  0  

 

Muži a ženy soutěžili v krajském přeboru skupiny „B“, kde mohou soutěžit závodníci ostatních  
kategorií, kdo chce závodit, může se účastnit. V obou soutěžích se uskutečnila čtyři kola ve Staré 
Boleslavi, s cílovou kamerou. V obou soutěžích není omezen počet závodníků družstva, zde bodují jen 
první dva závodníci v disciplíně. Vítězné družstvo má právo v následujícím roce soutěžit ve vyšší 
soutěži. 
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Konečné tabulky: 
Muži Ženy 
1.   Sokol Roztoky 202 12 1. TJ Slavoj Český Brod  162 12 
2.   TJ Slavoj Český Brod 188 12 2. TJ Neratovice 102 8  
3.   TJ Neratovice 170 11 3. Spartak Čelákovice 82 8  
4.   Spartak Čelákovice 75 5 4. Sokol Roztoky 23 4  

Umístění závodníků do třetího místa na KP jednotlivců: 
 

1. Veselý Matěj 1999 koule 5 kg 13.69 8.5. Kolín 
1. Martínek David 2002 1500 m 5:26,15 9.5. Stará Boleslav 
1.(h) Martínek David 2002 výška 140 11.1. Praha-Strahov 
2. Martínek Tomáš 2000 800 m 2:08,50 9.5. Stará Boleslav 
2. Svatoš Marek 2001 100 m př. 17.52 9.5. Stará Boleslav 
2.(h) Svatoš Marek 2001 koule 4 kg 10.30 11.1. Praha-Strahov 
3.(h) Veselý Matěj 1999 koule 5 kg 11,77 10.1. Praha-Strahov 
3.(h) Martínek David 2002 1500m 5:42,71 11.1. Praha-Strahov 

 
Umístění závodníků na M ČR: 

 
2. Martínek Tomáš 2000 1500 m 4:22,27 19.9. Praha-Slávie 
3. Martínek Tomáš 2000 3000 m 9:21,78 19.9. Praha-Slávie 

Eichlerová Šárka 2003 3000 m chůze DQ 19.9. Praha-Slávie 
Jeníková Kristýna 2003 3000 m chůze DNS 19.9. Praha-Slávie 
Veselý Matěj 1999 koule 5 kg DNN 21.6. Ostrava 

 
Pozn.: Samotná možnost účastnit se MČR je úspěch – znamená to umístění mezi 16 nebo 32 závodníky v republice v daném 
termínu a disciplíně. 

 
Umístění atletů oddílu do 50 místa ve výkonnostních tabulkách ČR: 

 
3. Martínek Tomáš st. žák 1000 m 2:43,68 19.8. Stará Boleslav 
3. Martínek Tomáš st. žák 1500 m 4:14,83 16.5. Stará Boleslav 
3. Martínek Tomáš st. žák 3000 m 9:21,78 20.9. Praha 
6. Martínek Tomáš st. žák 800 m 2:02,39 9.9. Stará Boleslav 
8. Eichlerová Šárka ml. žáky. 3 km chůze 21:56,72 3.5. Kolín 
16. Veselý Matěj dorost. oštěp 600 g 35,25 11.10. Praha-Juliska 
16. Jeníková Kristýna ml. žáky. 3 km chůze 23:52,17 3.5. Kolín 
18. Veselý Matěj dorost. koule 5 kg 13,69 8.5. Kolín 
27. Eichlerová Šárka ml. žáky. 200 m př. 49,71 28.8. Beroun 
28. Mašínová Kristýna příprav. koule 2 kg 6,08 11.1. Praha-Strahov 
30. Martínek David ml. žák výška 146 14.11. Český Brod 
31. Čokrtová Kateřina 20-22 dálka 439 14.3. Český Brod 
35. Martínek Tomáš st. žák 200 m př. 29,67 28.8. Beroun 
37. Čokrtová Kateřina 20-22 výška 130 14.3. Český Brod 
39. Veselý Matěj dorost. disk 1,5 kg 34,06 8.5. Kolín 
45. Martínek David ml. žák 1500 m 5:26,15 9.5. Stará Boleslav 
47. Veselý Matěj dorost. Desetiboj 4222 11.10. Praha-Juliska 
47. Nováková Klára st. žáky. kladivo 3 kg 25,18 28.8. Beroun 



8.1.5 Veřejné akce – spolupráce s dalšími subjekty 

Oddíl uspořádal v zimní sezoně v KBD 5 veřejných atletických závodů. Soutěžilo se  v disciplínách:       
v překážkovém běhu na 50 m a 60 m, ve sprintu na 50 y, 50 m,  60 m a skoku dalekém, vysokém          
a trojskoku.  Celkem   bylo   uskutečněno   834   startů.   Pro   přípravky   oddíl   uspořádal   3   závody 
v disciplínách: v překážkovém běhu, člunkovém běhu, běhu dvojic, hladkém běhu na 50 m a 60 m,  
hodu plným míčem, hodu raketkou, skoku z místa, skoku dalekém a vysokém. Těchto závodů se 
účastnily děti z přípravek: Kolína, Čáslavi, Nymburka, Kutné Hory a Českého Brodu. 
Dne 27. 9. jsme ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi uspořádali další sportovní den          
v areálu Na Kutilce pod názvem Kutilka v pohybu. 

 

Kutilka v pohybu 27. 9. 2015 
 
8.1.6 Výhled činnosti na rok 2016 

Oddíl bude v roce 2016 soutěžit v rámci Středočeského kraje ve družstvech mužů, žen, mladších žáků, 
mladších žákyň, přípravky chlapců a dívek. V soutěži jednotlivců se zúčastníme krajských přeborů, 
případně i vyšších soutěží. Budeme nadále organizovat veřejné atletické závody v KBD. Uspořádáme 
nejméně dva závody přípravek v KBD a závod přípravek na atletickém hřišti Na Kutilce. Budeme se 
podílet upořádání sportovních akcí v areálu Kutilka. 

 

 

Letní soustředění v Hostinném Poslední trénink před letními prázdninami 2015 



 
 
 

8.2 Basketbal a BK Český Brod 
 
 
8.2.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2015 

 

 

 
 
BK mělo v roce 2015 na jaře, kdy se 
dohrávala sezona 2014/2015 pět 
družstev, ve druhé polovině roku 2015, 
kdy začala sezona 2015/2016 potom 
družstva 4, protože se spojil zbytek 
družstva dorostenců  s družstvem 
mužů. Kromě pravidelných tréninků 
družstev, účasti v soutěžích 
pořádaných Českou basketbalovou 
federací a její středočeskou odnoží, 
jezdí družstva na letní soustředění 
(LTS), které se uskutečnilo ve dvou 
termínech i v roce 2015. 

BK pokračovalo v chlapecké 
složce ve spolupráci s BA Nymburk, 
zastoupenou Mgr. Michalem Ježdíkem. 
V rámci této spolupráce se někteří 
dorostenci opět 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. V první polovině roku tak spojený tým mladších 
dorostenců hrál pod hlavičkou BK ligu U17, což je v ČR druhá nejvyšší soutěž. Další brodští hráči         
a odchovanci hráli na hostování za Nymburk v minižákovských kategoriích a ligu starších žáků (U15). 

 
8.2.2 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. 
Členové výboru se účastnili činnosti TJ Slavoj v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). Martin Dušek dále 
vykonával funkci člena výboru TJ  Slavoj.  Podařilo se jim  získat  podporu Města  a sponzorské dary    
v rozsahu 216 tisíc Kč, peněžní plnění bylo čerpáno v souladu s grantovými žádostmi a účelem 
určeným v darovacích smlouvách. 
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 2015 BK rovněž zorganizoval schůzky s rodiči členů 
všech mládežnických družstev. 

 
8.2.3 Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 

Rozsah hospodaření BK v roce 2015 se oproti roku 2014 zvýšil přibližně o čtvrtinu, dosáhl výše obratu 
cca 1,5 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující tedy nejen výdaje, 
ale i závazky – bylo mírně deficitní, deficit ovšem činil přibližně 13 tisíc korun, což je vůči obratu údaj     
v řádu promile. Hospodaření lze jej proto považovat v zásadě za vyrovnané. 
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8.2.4 Struktura nákladů BK 2015 

Náklady celkem: 790 022,- Kč 
 

Hlavní nákladové položky Údaje v Kč Údaje v % 
Hala (nájem) 216 650,- 27 % 
Rozhodčí + pořadatelská sl. 40 219,- 5 % 
Mzdové náklady 222 053,- 28 % 
Soustředění Jizrka 20 390,- 3 % 
LTS bez trenérů 111 403,- 14 % 
Doprava na zápasy 71 599,4 9 % 
Další nákladové položky 107 707,6 14 % 

 

Další nákladové položky celkem: 107 707,6 (14 % celkových nákladů) 
 

Další nákladové položky Údaje v Kč 
materiál 9 278,- 
licence, rozhodčí, startovné, ČBF, SW 22 466,- 
Dresy, trička 55 315,- 
Pokuty, přeložení zápasů, registračky 2 350,- 
b. poplatky, poštovné, jiné ost. náklady 4 648,6 
kolektivní členství Slavoj 13 650,- 

 

Příjmy celkem: 776 962,50 Kč 
 

Druh příjmu Údaje v Kč Údaje v % 
Členské příspěvky 351 120,- 45 % 
Příspěvky mikiny 18 521,- 2 % 
Dotace Město Český Brod 102 000,- 13 % 
Dary + drobné fin. Dary 113 961,- 15 % 
Čl. příspěvky – LTS, Jizerka 191 310,- 25 % 
Ostatní 50,50  

 

8.2.5 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 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 2014/2015 byla proto tělocvična využívána hráči BK jen výjimečně. 

 
8.2.6 Počet členů k 31. 12. 2015 

BK v současné době zabezpečuje činnost mládežnických družstev a  družstva mužů. Všichni hráči        
a hráčky jsou rozdělení dle věku do následující struktury: 
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Tabulka 

Družstvo mladších minižáků U13 12 
Družstvo mladších minižaček U12 22 
Družstvo přípravky 28 
Družstvo mužů a dorostenců 9 + 8 

 
 
Celkem mělo BK 70 mládežnických členů včetně 8 dorostenců v družstvu mužů a 9 mužů. Oproti roku 
2015 se tak jednalo o mírný pokles členů, zejména proto, že několik žáků U13 ukončilo činnost a rok 
2015 byl na rozdíl od roku 2014 rokem, kdy neproběhl nábor do dalšího družstva. 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. 

 
8.2.7 Přehled hraných soutěží – výčet a umístění družstev 

Základna dětského a mládežnického basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 
2015 se vyvíjela následujícím způsobem. 

 
a) Družstvo mladších dorostenců data narození 1998 a mladších 

 
V od ledna 2015 pod vedením trenéra s licencí B Michala Kociána družstvo začalo, hrálo druhou 
polovinu soutěže ligy U17. Tým podával kolísavé výkony a přes několik  výher se silnými soupeři           
a domácí výhru o 100 nad hráči Kladna, které tým znal ještě z minulé sezony jako hráče BA Sparta, se 
neumístil na pozici, která by zaručila setrvání v soutěži pro další rok. Tým se pak pokusil sehrát 
kvalifikaci pro ligu staršího dorostu s jednou výhrou a jednou prohrou a postoupil do druhého kola 
kvalifikace. Po prvním kole, kdy se zápasů zúčastnil nízký počet hráčů, hrozilo, že druhé kolo s Opavou 
bude hrát tým pouze 7 hráčů. Vedení BK proto rozhodlo, že v kvalifikaci nebude pokračovat a tým se 
pro další sezonu (od září 2015) se spojí s omlazeným týmem mužů. 

 
 

b) Družstvo mladších/starších minižáků (ročník 2003 a mladších) 
Tým U 12 dokončil sezonu 2014/15 na třetím místě v soutěži s osmi vítězstvími a šesnácti prohrami. 
Negativem byl úzký kádr. Jen v málo zápasech se stalo, že jsme se sešli v počtu větším než 10 hráčů. 

K oporám týmu patřili D. Vomáčka a P. Benák. David Vomáčka se stal nejlepším střelcem celé 
soutěže. Zdatně této dvojici sekundovali J. Přikryl, D. Lorenz a M. Kaifer. Výsledky sezony 2014/2015 
přinášíme v následující tabulce: 

 
Krajská soutěž minižáků U12 2014/2015 

 

tabulka 

1. BK R&J EBC Mělník U12 24 20 4 1305:1073 44 

2. BA Nymburk U12 (mix) 24 14 10 1320:1035 38 

3. BK Český Brod U12 (mix) 24 8 16 1305:1511 32 

4. BK Brandýs n. L. U12 24 6 18 1073:1384 30 



 
 

Družstvo mladších dorostenců 
 

V srpnu jsme vyjeli na  soustředění 
do    Jičína.     Zúčastnilo     se     ho 
8 chlapců. Sezóna 2015/2016 byla 
plná změn a hráči si museli zvykat 
nejen na nového trenéra, ale také na 
nový herní systém a lehce 
pozměněnou filosofii týmu. 
Dlouhodobým cílem, je zlepšení 
individuálních herní činností 
jednotlivce, tak aby každý hráč byl 
schopen na hřišti plnit jak útočné tak 
obranné povinnosti. Sekundárním 
posláním je zlepšení týmového 
herního projevu jak v obraně tak 
zejména v útoku. V nynější sezóně 
figuruje na týmové soupisce   celkem 
15 hráčů, trénujících 2x týdně a to     
v úterý od 18:30 – 20:00 a v pátek  
od   15:30   –   17:00   hrající Krajský 

přebor starších mini žáků U13, jenž se hraje polským systémem tedy 2 zápasy v jeden den s jedním 
soupeřem. 

Začátek sezóny byl lehce rozpačitý nejen díky změnám stylu vedení tréninků a zápasů, ale také 
kvůli nepříliš dobré docházce hráčů na tréninky potažmo na zápasy, proto bylo důležité u hráčů sjednat 
pravidelný tréninkový návyk a vysvětlit jim, jak se chovají hráči basketbalu na hřišti i mimo něj. 

První zápasy odehráli  Českobrodští starší minižáci  proti  favoritům  celé středočeské  soutěže  
a v začátcích sezóny, kdy sehranost hráčů byla minimální, prohráli úvodní zápasy proti týmu Nymburka 
a Mělníka značným rozdílem. Po rozpačitém úvodu sezóny začali hráči zvyšovat svou výkonnost, která 
se projevila již v zápase proti Benešovu, kde dokázali hráči Českého Brodu 2x zvítězit. Následující 
utkání proti hráčům z Brandýsa nad Labem sice kluci prohráli, ale statečně se zkušenějším soupeřem 
bojovali až do konce.  Odvetné utkání s Mělníkem měl již zcela odlišný průběh než na začátku sezóny  
a hráči Českého Brodu dokázali uštědřit tomuto týmu zatím jeho jedinou porážku v sezóně, přičemž 
první zápas podlehli Mělníku o jediný bod. Tento cenný skalp si zapsal 1. Asistent trenéra Jan Benák, 
který vedl hráče v utkání proti Mělníku. Další utkání svedli hráči bitvu s Nymburkem, ale bohužel ani 



jedno ze dvou utkání nedokázali vyhrát. Oproti tomu proti Kolínu si hráči spravili chuť a dokázali, zvítězil 
v obou domácích zápasech. 

Český Brod se nyní nachází na 4. místě s bilancí 5 výher a 9 porážek, s tím že ho ještě čekají 
odvetné zápasy s Kolínem, Benešovem a Brandýsem nad Labem a pokud hráči potvrdí jejich 
vzestupnou formu, mohou pomýšlet minimálně na 4 vítězství z 6 posledních zápasů. 

Mezi stabilní opory týmu patří David Vomáčka a Pavel Benák, ke kterým se přidal na začátku 
sezóny Martin Fišera, který velmi posílil Český Brod zejména v podkošovém prostoru, kde úřaduje 
společně s Tomášem Kosíkem. 

 

Tabulka 

1. BK R&J EBC Mělník U13B 14 13 1 959:455 27 

2. BA Nymburk U13B 14 11 3 907:538 25 

3. BK Brandýs n. Labem,o.s.U13B 14 11 3 775:520 25 

4. BK Český Brod U13B 14 5 9 635:914 19 

5. BC Kolín U13B 14 2 12 545:860 16 

6. BC Benešov U13B 14 0 14 409:943 14 
 
 

c) Družstvo mladších minižákyň (ročník 2004 a mladší) 
Družstvo mladších minižákyň pokračovalo i v roce 2015 v trénincích dvakrát týdně a to v úterý a ve 
čtvrtek.     Na tréninky chodilo až 20 dětí, což je oproti předchozímu roku další nárůst a tak bylo potřeba 

do tréninkového procesu zapracovat   
i děvčata, která s basketbalem teprve 
začínají a mají oproti základu kádru 
co dohánět. 

V první polovině roku 2015 
děvčata dohrála soutěž nejmladší 
kategorie U11, ve které se střetávala 
klučičí,  holčičí  i  smíšená  družstva. 
V krajském přeboru kategorie U11 
bylo   celkem    10    celků,    z    toho 
6 chlapeckých    a    jen    4    dívčí. 
Na konec jsme skončili na 8 místě, 
když nás předčilo holčičí družstvo 
suverénní Sadské a o 1 vítězství  
lepší smíšené družstvo Benešova, 
kde také většinou hrála děvčata. 
Lepší také byly všechna chlapecká 
družstva. Z 36 zápasů se nám 
podařilo    zvítězit     v 9     případech 
a 27 zápasů jsme prohráli. 

Po skončení mistrovských zápasů jsme sehráli několik přátelských utkání s celky Poděbrad, 
Kolína či Borotína a také se zúčastnili turnaje v Sadské a mezinárodního turnaje v Brandýse nad 
Labem. Sezónu jsme završili  koncem  června  společnou  rozlučkou  s ostatními  dětskými  družstvy, 
se kterými jsme se potkali i na srpnovém soustředění v Jičíně. Soustředění absolvovala mimo jedné 
hráčky všechna děvčata a tím se připravila i na začátek nové sezóny. 

 
Od podzimu trénují děvčata již třikrát týdně. Mimo klasických tréninků v úterý a ve čtvrtek jsme ještě 
přidali pondělní večerní trénink. Do tréninkového procesu postupně zařazujeme i další cvičební prvky 



na  celkový  rozvoj  pohybového  aparátu  a  nově  jsme  začali  spolupracovat  s fyzioterapeutkou         
a kondičním trenérem. Před novou sezónou s basketem skončila 1 hráčka a naopak další 3 děvčata 
jsme mezi sebou přivítali. Celkem je tedy v družstvu 22 hráček, což je velmi slušný počet umožňující 
postavit sestavu k zápasům i v případě nemocí či dalších nepřítomnosti u některých dívek. Jelikož         
k zápasu může nastoupit jen 15 hráček, naopak se na všechny holky nedostane. 

V říjnu jsme nově začali hrát nejnižší ženskou složku basketbalové federace, Krajský přebor 
mladších minižákyň U12, do které se přihlásilo celkem 6 družstev. Po půlce soutěže nám patří 5 místo, 
když se nám podařilo vyhrát 2 zápasy. V druhé polovině se budeme snažit své postavení v tabulce 
vylepšit, neboť celky Slaného, HB Praha i Brandýsa přivítáme na domácí palubovce. 

V neposlední řadě se nám i díky vstřícnosti vedení basketbalového klubu podařilo pořídit dvě 
sady nových dresů a rodiče si následně uhradili i mikiny ve stejném grafickém provedení. Děvčata si na 
soustředění rozebrala čísla, pod kterými při zápasech hrají a hlavně i vybrala název týmu  
Českobrodské dračice. 

 
Tabulka 

1. Basket Poděbrady o.s. U12 G 10 8 2 450:437 18 

2. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 8 8 0 794:268 16 

3. BC Slaný U12 G 10 5 5 428:537 15 

4. HB Basket Praha, o.p.s. U12 G 10 3 7 350:531 13 

5. BK Český Brod U12 G 10 2 8 426:617 12 

6. BK Brandýs n. L. U12 G 8 2 6 296:354 10 
 

d) Družstvo přípravky 
Družstvo přípravky na jaře 2015 trénovalo dvakrát týdně. Od září se začalo družstvo částečně dělit na 
chlapeckou a dívčí složku. V družstvu jsou především děti narozené 2005 a mladší. Pod vedením 
několika zkušených trenérů zastřešených vedoucím družstva Petrem Fischerem, mají děti tréninky 
třikrát v týdnu. Jeden trénink je společný, jeden klučičí a jeden dívčí. 

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 nízký většiny dětí, 
nebyla tato skupina v sezoně 
2015/2016 zařazena do soutěže, ale 
již sehrála dva turnaje. Domácí turnaj 
přípravek ve druhém zářijovém 
víkendu, kdy děti díky svému počtu 
mohly vytvořit dvě družstva. 
Úspěšnější družstvo  dvakrát  zvítězilo 
a získalo v konkurenci pěti družstev 
bronzové medaile. Na sklonku 
kalendářního roku pak přípravka 
odehrála turnaj Šmoulinka v Sadské. 
Počítáme s tím, že družstvo začne hrát 
krajskou soutěž od září 2016. 



e) Družstvo mužů 
Po základní části soutěže krajského přeboru 2. třídy skončilo družstvo mužů na 7. místě a tím pádem 
hrálo nadstavbu soutěže ve skupině o 7. až 9. místo / viz tabulky). 

 
Základní část 

1. BK Beroun B 16 15 1 1229:855 31 
2. Basket Poděbrady 16 13 3 1043:856 29 
3. TJ VZ Rakovník 16 11 5 1116:1009 27 
4. BC Kolín C 16 11 5 1108:905 27 
5. BK Sadská 16 7 9 1004:1097 23 
6. BK Kaučuk Kralupy n. V. 16 5 11 885:1077 21 
7. BK Český Brod 16 4 12 1010:1126 20 
8. BK Příbram 2000 16 3 13 942:1186 19 
9. BK Brandýs n. L. 16 3 13 789:988 18 

 
Nadstavbová část o 7. – 9. místo 
1. BK Český Brod 20 7 12 1267:1344 27 
2. BK Příbram 20 4 16 1190:1460 24 
3. BK Brandýs n. L. B 20 5 15 1030:1242 24 

 
 
Družstvo nemělo stabilní výkonnost, trénovalo se 1x týdně a docházka jak na zápasy, tak na tréninky 
byla tak 60%. To ovlivňovalo výsledky utkání. 

Před začátkem nadstavbové části přišel ke družstvu dlouholetý reprezentant Československé 
republiky a dalo by se říci i úspěšný trenér Jiří Růžička (titul s Mlékárnou Kunín, dvě druhá místa se 
Spartou Praha v I. Lize mužů, 4. místo s nováčkem ženské ligy Hradcem Králové, bronzová medaile na 
ME žen do 20 let 2003 atd.). 

 
Po      skončení      soutěže       mužů 

a kvalifikace družstva U 19 o dorosteneckou 
ligu (nepostoupilo se), bylo vedením BK 
Český Brod rozhodnuto, že se vytvoří jedno 
družstvo mužů. Základ budou tvořit hráči, 
kteří odehráli jarní část přeboru a budou 
doplněni hráči U 19. Myslíme si, že toto 
rozhodnutí bylo velmi rozumné. Vytvořil se 
kádr 17 hráčů, tréninková docházka začala 
být výborná (účast min. 12-14 hráčů). 

Družstvo je složeno z těchto starších 
hráčů : M.Dušek, L. Šlégr, V.Čepička, 
D.Šťastný, J.Malinský, M.Pácha, 
K.Rosenstein – a mladších:M.Stuchlík, 
A.Ropek, L.Ceniger L.Kosík, J.Polák, 
T.Tejček, M.Koudela, M.Novák, D.Navrátil, 
V.Lupínek. 

Ve dnech 5. 8. - 8. 8. 2015 proběhlo 
soustředění v Jizerských horách. Náplň 
soustředění byla zaměřena na kondiční 
přípravu (jízda na kole v horském  terénu  – 
60 km denně). 

Večerní tréninky proběhly v hale, byly zaměřeny na IČJ. Další krátké soustředění proběhlo ve 
dnech  28.8.  -  30.  8.  2015  v  hale  v  Českém  Brodě.  Každý  den  byly  2  dvouhodinové  tréninky  – 
1. dopoledne, 2. odpoledne. Zaměření bylo na kondiční přípravu – rychlost, sílu, posilování, obratnost. 
Basketbalová příprava pak byla věnována individuálním činnostem jednotlivce, herní kombinace jak 
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útočné tak obranné a útočné i obranné systémy. 
Družstvo se dalo náramně dohromady, starší podporují a předávají zkušenosti mladším a mladí 

vše respektují. Také se to projevilo na výsledcích družstva na konci listopadu – viz tabulka. 
 

Tabulka 

1. BK Český Brod 8 6 2 609:501 14 

2. AŠ Mladá Boleslav C 8 6 2 549:489 14 

3. BK Příbram 2000 8 5 3 650:559 13 

4. TJ TZ Rakovník 8 4 4 526:566 12 

5. Basket Poděbrady B 8 4 4 504:546 12 

6. BK Brandýs n. l. B 8 3 5 480:496 11 

7. BK Sadská 8 2 6 532:610 10 

8. BK Kaučuk Kralupy n. V. A 8 2 6 520:630 10 
 
Pohled na tabulku po podzimním kole je myslím příjemným překvapením. Podařilo se za krátkou dobu 
vytvořit celkem soudržný kolektiv zkušených hráčů s mladíky U 19 a zatím to docela dobře funguje. 
Zvítězili jsme v 6 utkáních a prohráli ve 2 utkáních. Prohráli jsme hned na úvod doma s Brandýsem n. l. 
- přičítám to malou sehraností družstva, jelikož jsme sehráli pouze 1 přípravné utkání (zkušenost do 
dalších sezón, je nutné sehrát  minimálně  3  utkání).  Druhá  prohra  v  Kralupech  nás  hrozně  mrzí. 
Na utkání jsme odjeli v dosti oslabené sestavě, hlavně na pozici podkošových hráčů (chyběl Malinský, 
Šlégr, Kosík, Tejček) a na rozehrávce střelec Čepička a rozehrávač Polák. I tak se dalo utkání vyhrát. 
Průběh zápasu byl vyrovnaný až do chvíle, kdy byl vyloučen Ceniger a my jsme měli pod košem  jenom 
A. Ropka. Ve vítězných utkáních jsme celkem s přehledem vedli, dobré výkony byly v utkáních doma    
s Ml. Boleslaví, Rakovníkem a Poděbrady a hlavně venku v Příbrami (to byl nejlepší zápas). 

I když zatím vedeme tabulku, na naší hře je hodně co zlepšovat. Když hráčům vydrží nasazení  
v tréninkové činnosti jako doposud (jsem velmi spokojen), věřím v další zlepšování naší hry. 

 
Střelecká tabulka 

1. D.Šťastný 99 bodů 

2. M.Stuchlík 96 bodů 

3. J.Malinský 83 bodů 

4. V.Čepička 75 bodů 

5. L.Ceniger 55 bodů 

6. M.Dušek 46 bodů 

7. L.Kosík 42 bodů 

8. L.Šlégr 36 bodů 

9. T.Tejček 29 bodů 

10. T.Tejček 19 bodů 

11. M.Pácha 15 bodů 

12. A.Ropek 9 bodů 

13. M.Koudela 4 bodů 

14. K.Rosenstein 1 bodů 
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Tabulka střelců 3 

1. V.Čepička 14 

2. D.Šťastný 5 

3. M.Dušek 3 

4. M.Pácha 2 

5.-6. J.Malinský 1 
 J.Malinský 1 
 M.Stuchlík 1 

 
 

Tabulka střelců TH 

1. J.Polák 6/5 83,3% 

2. T.Tejček 4/3 75,0% 

3. J.Malinský 22/16 72,7% 

4. M.Dušek 10/7 70,0% 

5. L.Ceniger 8/5 62,5% 

6. D.Šťastný 39/22 56,4% 

7. V.Čepička 9/5 55,0% 

8. M.Stuchlík 17/9 52,9% 

9. K.Rosenstein 2/1 50,0% 

10. L.Ceniger 14/6 42,8% 

11. L.Šlégr 27/10 37,0% 

12. L.Kosík 12/4 33,3% 

13. A.Ropek 4/1 25,0% 

14. M.Novák 2/0 0,0% 
 

8.2.8 Akce pro veřejnost 

Veřejnosti jsou přístupné i metodické tréninky trenérů BA Nymburk, které v hale probíhají každý první 
čtvrtek v měsíci v čase 15:30 – 18:30. 

Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské zápasy 
dětských družstev i družstva dospělých. 

 
8.2.9 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 bylo v roce 2015 - jako samostatné občanské sdružení fungující v rámci TJ Slavoj - 
příjemcem podpory města Český Brod. 

Ve stejném řádu je finanční podpora (vedle členských příspěvků) poskytována ze strany firmy 
BEK. Dalšími významnými sponzory je několik osob z řad dospělých hráčů a rodičů členů 
mládežnických družstev. Za další materiální podporu je třeba poděkovat České basketbalové federaci, 
od které BK získalo rovněž malé ale milé finanční a materiálové příspěvky. 



8.2.10 Stručný výhled činnosti na rok 2016 

Díky nutné transformaci stanov TJ Slavoj i BK Český Brod dle nového občanského zákoníku i dalším 
okolnostem se vedení BK po konzultacích s TJ Slavoj dohodlo, že basketbal bude od roku 2016 
fungovat v rámci TJ Slavoj bez samostatné právní subjektivity jako oddíl. 

Oddíl bude fungovat z hlediska programu pro členy v obdobném rozsahu jako dříve BK.  
To znamená, že vedle zabezpečení soutěží opět uspořádá letní soustředění (10. – 13. 8. 2016 muži na 
Jizerce, 13. – 20. 8. 2016 mládežnická družstva v Jičíně) i další pravidelné akce jako Štěpánskou 
čunču nebo turnaj přípravek. 

Významnou akcí reprezentující na celostátní úrovni bude celostátní finále mladších 
minižákyň v termínu 29. 4. – 1. 5. 2016. Pořadatelství této akce se podařilo získat Jakubovi 
Nekolnému ve spolupráci s klubem Sadské reprezentovaným Mgr. Žánovou. 

V chlapecké složce bude pokračovat spolupráce s BA Nymburk při výchově talentů a rozvoji 
metodiky tréninků. 

(BK se transformuje na spolek, nezaniká, ale v roce 2016 bude vykazovat spíše doplňkové 
sponzorské činnosti vůči oddílu, resp. TJ.) 

 
Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů BK Český Brod 

 
 
8.3 Nohejbal 
 
8.3.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2015 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se kromě přípravy svých jednotlivých týmů podílel, jak již je 
skoro tradicí i na pořádání Mistrovství České 
republiky v různých disciplínách a různých 
kategoriích. V roce 2015 se jednalo o MČR 
dorostu dvojic a trojic, které se konaly ve dnech 
6. a 7. června a MČR žen jednotlivkyň konané 
dne 23. srpna. 

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. 
Koncem roku byl naším oddílem pořádán 
tradiční  Vánoční  turnaj  Alpine  Pro  v kategorii 

mužů i v kategorii žen, pro které byt tento turnaj prvním v rámci Zimního poháru žen ČNS. 
 
8.3.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

Výkonný výbor (ve složení Sýkora, Janík, Vokáč st., Majer, Cibulka, Cibulková) pro rok 2015 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. 
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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 na nohecmagazínu článek o zápase elitních 
družstev mužů i žen. 

 
8.3.3 Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 

V roce 2015 jsme hledali nové prostory pro nové vybudování sportovního areálu pro nohejbalové kurty. 
Prvním návrhem bylo se přesunout na horní hřiště u 1. ZŠ, kde jsme potřebovali získat podporu            
z některého z grantu,  abychom  mohli vybudovat  areál nohejbalových  kurtů,  umělé trávy pro  fotbal   
a dopravního hřiště, které v okolí Č. Brodu chybí. Bohužel se nepodařilo získat potřebné finance a tak 
se začalo uvažovat o přesunutí nohejbalu za halu, kde bychom nemuseli řešit výstavbu zázemí, ale 
pouze výstavbu nohejbalových hřišť. Jak již bylo dříve zmíněno, bude se celý nohejbalový oddíl 
přesouvat, zatím je otázkou přesný termín. Výhledový termín byl stanoven na rok 2017, kdy by měly 
začít stavební práce na výstavbě nové hasičské základny v areálu za nemocnicí. 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. 

 
8.3.4 Členská základna 

 
 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 31 
19 – 26 let 0 

27 – 65 let 42 

nad 65 let 0 

Celkem 73 
 
 
8.3.5 Přehled soutěží (výčet a umístění) 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se skládá celkem ze sedmi týmů. Jejich umístění v sezóně 
2015 byla následující: 

 tým mužů „A“ – 8. místo v základní části extraligy mužů, celkově 8. místo po play-off a sestup do 
1.ligy mužů, 

 tým mužů „B“ – 2. místo v Krajském přeboru mužů, 
 tým mužů „C“ – 6. místo v Okresním přeboru Kutná Hora/Kolín mužů, 
 tým žen „A“ – vítěz 1. ligy žen; 1., 2. a 3. místo na MČR jednotlivkyň; 1., 2. a 3. místo na MČR 

dvojic; 1. a 2. místo na MČR trojic; 1., 2., 3. a 4. místo v anketě nohejbalistka roku (v pořadí 
Cibulková, Fischerová, Vokáčová a Möglichová); v rámci reprezentace účast na Mistrovství 
Světa v rumunské Cluji, 

 tým žen „B“ – 4. místo v druholigovém Poháru ČNS žen, 
 tým dorostu – 2. místo v Krajském přeboru dorostenců, 
 tým žáků – vítěz Krajského přeboru žáků. 



8.3.6 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 2015 jako účastník 
extraligy mužů, čili nejvyšší soutěže v ČR. 
Odchod hráče Ungermanna a trenéra Fritze 
znamenalo oslabení týmu i přes roční příchod 
Jana Cmírala. Tým mužů měl za cíl se udržet      
v extralize, což se nakonec nepodařilo a pro rok 
2016 odehraje tým mužů 1. ligu. Mezi hlavní 
neúspěchy považuje kapitán týmu Cibulka tyto 
podněty: „Celou sezónu jsme hráli poměrně 
vyrovnané zápasy proti většině týmů z extraligy, 
avšak  proti  slabším  jsme  nedokázali  bodovat. 
Nakonec z toho bylo 8. Místo, poslední místo, po 
základní části a z toho plyne, že jsme bojovali o záchranu s týmem z Benešova. První zápasy play-out 
jsme prohráli 2:1 na zápasy, kde jsme dosahovali na možnou výhru ve 2 zápasech, avšak nedokázali 
jsme zápasy dotáhnout  do  šťastného konce.  Podobně  se  to  odvíjelo  v zápase  o  udržení s týmem 
z Čelákovic, kde se hrálo také na 3 utkání, přičemž na poslední zápas jsme čekali od 27. 9. do 13. 10.  
a tento zápas byl odehrán na venkovním kurtu za velice chladného počasí. 

V letošním roce se konalo Mistrovství České republiky mužů trojic a dvojic v rámci jednoho víkendu       
v Modřicích. 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 opakovala, kde se 
představily 3 hráči z týmu „A“. Jak Sýkora, tak Janík po špatně odehraném prvním zápase nepostoupili 
na body do dalších bojů, jediný Cibulka dokázal postoupit ze skupiny, kde narazil na Pavla Kopa, 
kterého nedokázal porazit. 

 



 
 
 
Muži „B“ 
V letošním roce dosáhl tým několika změn. Největší změnou byl příchod Františka Bálka a přechod 
Filipa Čadiny z týmu mužů „A“. Tento tým se od začátku potýkal s horší tréninkovou přípravou. Tento 
tým dokázal držet krok se svými soupeři a lehce je přehrávat. Muži B se umístili na konečném 2. místě  
v Krajském přeboru mužů. 

 

 
 
Muži „C“ 
Založený kvůli mladým nadějím hrál v letošním roce okresní přebor Kolín-Kutná Hora. Z hlediska 
výsledků si nevedl vůbec špatně. V celkové bilanci 14 odehraných zápasů, se týmu podařilo 3x vyhrát, 
2x remizovat a 9x prohrát. Tyto výsledky nakonec zařadily tým Brodu „C“ na konečné šesté místo. 
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. 

V dlouhodobé soutěži toto družstvo těží 
především z vyrovnaného kádru na 
všech  postech  a  dlouhodobého vedení 
trenéra F. Bálka. Největšími soupeřkami byly v herním roce 2015 nadějné hráčky z TJ Sokola Břve. 
První toto střetnutí na hostující půdě zvládly naše hráčky s velikým přehledem a dokázaly přehrát 
soupeřky. Druhý duel, který se konal v půlce září na kurtech Č. Brodu, kde se nerozhodovalo o celkové 
výhře, ale o umístění na 2. až 4. místě. Poté následovalo Superfinále, které se konalo v Nymburské 
hale za přítomnosti 180 diváků, kde se naše hráčky dokázaly po horším vstupu do zápasu dobře 
zkoncentrovat a předvést solidní výkon s konečným výsledkem 5:1 pro českobrodské ženské družstvo. 
Naše elitní ženské družstvo tak obhájilo předchozí tituly z dlouhodobé soutěže bez jediné porážky 
během celého roku. 

Týden před tímto úspěchem se konalo MČR dvojic a trojic žen v Brně (hřiště Útěchova). První den byl 
pro naše ženy úspěšnější než den druhý, kde dvojice ve složení Kateřina Červenková, Lucie 
Fischerová, Jana Möglichová dokázaly vybojovat titul mistryň. Na 2. místě se umístila dvojice ve složení 
Lenka Cibulková, Lucie Vokáčová, Jana Blažková a na 3. místě se umístila Veronika Tymichová, 
Martina Chuchlová. Druhý den se hrály trojice a naše hráčky se umístily na skvělém 1. a 2. místě.       
Na prvním místě se umístil tým ve složení Lenka Cibulková, Lucie Vokáčová, Jana Blažková, Veronika 
Tymichová a na 2. místě tým ve složení Lucie Fischerová, Jana Möglichová, Martina Chuchlová, 
Kateřina Červenková. 

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 3. 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. 

V Berouně  se  dne  22.  3.  2016  konalo  slavnostní  vyhlášení  nejlepších  sportovců  našeho  kraje.   
V kategorii  nejúspěšnější  družstvo  dospělých  se  českobrodské  nohejbalistky  umístily  na   krásném 
2. místě za týmem basketbalistů z Nymburka. 

 

 
 
Ženy „B“ 
Tento tým má každým rokem větší počet svých hráček. V letošním roce se naše družstvo žen „B“ opět 
zúčastnilo soutěže „Poháru žen 2015“. V soutěži se registrovalo 10 družstev a ženy nastupovaly do 
sezóny s cílem dostat se na přední místa tabulky. Soutěž se hraje turnajově díky klesajícímu počtu 
hráček v jednotlivých týmech. 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 9 turnajích se tým žen dostal pouze na 4. místo 
s 19 body. 

 

 

 



Mládež 
Mládeži se v oddílu věnuje hodně pozornosti. Žáci jsou rozděleni do 3 skupin a předloni 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 minulých 
letech 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 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 prvním místě. 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. 

Během uplynulého ročníku zažil Matěj Vokáč svůj dosavadní největší nohejbalový úspěch v podobě 
titulu mistra ČR v kategorii singlu mladších žáků. Během celého turnaje neprohrál ani set a své soupeře 
jednoznačně deklasoval. Hned po turnaji byl reprezentačním trenérem pozván do mládežnického 
výběru ČR. 

 

 
8.3.7 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 a kdokoliv si může přijít tento sport vyzkoušet. 



8.3.8 Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, spolky, 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. 

 

 
8.3.9 Stručný výhled činnosti na rok 2016 

V letošním roce chce náš klub chtít opět zapracovat a vylepšit práci s mládeží, především zapojovat 
mladší hráče do soutěže elitní soutěže mládeže, dorostenecké ligy. Dále budeme 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 vrátit se do extraligy mužů. Situace nebude lehká, ale po delší 
době jsou v kádru hráči, kteří nedojíždí z daleka a jsou mladí a perspektivní. 

 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 dorostence a výkonnější žáky do 
svých zápasů. 

 Tým mužů „C“ 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 a zkusit oslovit a zapracovat mladé 
hráčky do kádru. 

 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 2016 byl stejně úspěšný (vyjma družstva mužů 
„A“) nebo více úspěšný než uplynulý rok 2015. 

Martin Janík a vedoucí družstev 



8.4 Tenis 
 
8.4.1 Stručné hodnocení 

V tomto roce oddíl dosáhl nejlepších sportovních výsledků za svého působení. V mistrovských 
soutěžích bylo 10 družstev. Byla zhotovena vodovodní šachta dle normy. Další investice jsme 
neprováděli, vzhledem k zásadnímu finančnímu kroku, kterým bude plánovaná generální oprava dvorců 
1 – 3. Tato oprava si vyžádá cca 1 milion Kč. Vzhledem k tomu, že již jedenkrát nám nebylo umožněno 
využití grantu, musíme celou akci financovat z vlastních zdrojů. 

 
 

8.4.2 Činnost výboru 
 

 
 
 
8.4.3 Členská základna 

 
 
Výbor oddílu zasedá 1x za měsíc a projednává aktuálně 
provozní věci týkající se dění v oddíle. 
Několikrát  byl   uveřejněn   článek   ve   Zpravodaji   města  
o průběhu mistrovských utkání a turnajů pořádaných 
oddílem. 

 
 

Většina prací je zajišťována brigádně a pomocí správce 
tenisového areálu. V každém roce pro chod oddílu je 
odpracováno kolem 1200 brigádnických hodin. 

 
Věk Počet členů 

do 18 let 136 
19 – 26 let 2 
27 – 65 let 57 
nad 65 let 17 

Celkem 212 
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8.4.4 Přehled soutěží 
 

1A  družstvo dospělí -  2. Liga 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 LTC Modřany 2005 B 6 1 48:11 98:28 667:362 13 

2 I.ČLTK Praha B 4 3 33:23 72:51 594:487 11 

3 LOB Slovan Bohnice 4 3 32:29 72:64 585:578 11 

4 Slavoj Český Brod 4 3 32:31 66:68 592:597 11 

5 SK Oáza Praha 4 3 29:34 65:70 557:594 11 

6 SK Aritma Praha 3 4 27:36 60:77 548:633 10 

7 Tenis Cibulka 2 5 21:37 45:77 464:579 9 

8 Jiskra Bechyně 1 6 21:42 47:90 512:689 8 

 
 
B dospělí KP postup do 1. A třídy 

 
Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 Slavoj Český Brod B 6 1 45:18 96:41 694:479 13 

2 TK Čelákovice 6 1 44:19 93:42 679:428 13 

3 Slavoj Žiželice 5 2 35:28 78:65 636:574 12 

4 LTC Kolín 4 3 36:27 76:65 609:553 11 

5 LTC Bakov n.Jiz. 3 4 28:35 66:77 571:602 10 

6 TK Mnichovo Hradiště B 2 5 19:44 44:95 455:682 9 

7 LTC Starý Kolín 1 6 23:40 53:85 487:641 8 

8 TJ LTC Poděbrady B 1 6 22:41 50:86 481:653 8 
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Dorost A KP 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 

1 TK Neridé 7 0 53:10 109:25 702:332 14 

2 Tenis Dobříš 6 1 41:22 83:54 642:503 13 

3 Slavoj Český Brod 3 4 33:30 71:65 551:512 10 

4 Slavoj Žiželice 3 4 31:32 69:69 573:550 10 

5 1. Vestecká sportovní 3 4 29:34 60:76 472:596 10 

6 Tenisový  klub  Benátky  nad 3 4 28:35 67:78 568:620 10 

7 LTC Slovan Kladno 3 4 26:37 64:77 560:597 10 

8 LTC Mladá Boleslav 0 7 11:52 26:105 350:708 7 

 
 

Dorost B 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 

1 Slavoj Český Brod B 8 0 64:8 132:17 830:272 16 

2 TJ TK Neratovice 7 1 60:12 122:27 792:343 15 

3 TC Realsport Nymburk B 5 3 42:30 88:68 630:590 13 

4 TO SK Mělník B 5 3 39:33 80:70 609:516 13 

5 Tenisový  klub  Benátky  nad 4 4 34:38 74:80 587:610 12 

6 LTC Houštka 3 5 30:42 63:90 508:669 11 

7 TK Mnichovo Hradiště 2 6 27:45 59:94 539:722 10 

8 TK Čelákovice 2 6 26:46 56:95 487:671 10 

9 Tenis Brandýs n.L. 0 8 2:70 7:140 269:858 8 

10 volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0 
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A SŽ KP 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 

1 TK Neridé 7 0 62:1 125:4 768:187 14 

2 Slavoj Český Brod 6 1 44:19 91:38 619:343 13 

3 Slavoj Žiželice 5 2 41:22 85:51 634:489 12 

4 Sportclub Řevnice o.s. 4 3 31:32 70:67 557:577 11 

5 1. Vestecká sportovní 3 4 35:28 74:63 604:536 10 

6 Tenisový  klub  Benátky  nad 2 5 19:44 41:92 418:661 9 

7 LTC Slovan Kladno 1 6 15:48 34:101 393:698 8 

8 TJ TK Neratovice 0 7 5:58 13:117 226:728 7 

 
 

B SŽ postup do 1. třídy 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 Slavoj Český Brod B 7 0 53:10 108:23 701:335 14 

2 TK Čelákovice 5 2 43:20 90:43 652:404 12 

3 TC Realsport Nymburk o.s. 5 2 41:22 85:47 603:443 12 

4 Sparta Kutná Hora 5 2 39:24 80:54 590:514 12 

5 TK Benešov 3 4 33:30 72:62 582:501 10 

6 LTC Houštka 1 6 17:46 35:94 379:632 8 

7 TK Oáza Říčany 1 6 16:47 37:98 393:670 8 

8 SK Žalov 1 6 10:53 20:106 292:693 7 
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A MŽ KP 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé 7 0 59:4 122:11 776:253 14 

2 1. Vestecká sportovní o.s. 6 1 43:20 89:46 671:478 13 

3 Slavoj Český Brod 4 3 34:29 70:63 566:516 11 

4 LTC Slovan Kladno 4 3 30:33 67:70 538:562 11 

5 Slavoj Žiželice 3 4 33:30 69:65 541:509 10 

6 Sportclub Řevnice o.s. 2 5 27:36 59:78 526:605 9 

7 TK Čelákovice 2 5 23:40 52:84 486:627 9 

8 TK Kročehlavy 0 7 3:60 10:121 189:743 7 

 
 

B MŽ  postup do 2. třídy 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 Slavoj Český Brod B 6 0 41:13 84:30 559:300 12 

2 TJ LTC Poděbrady B 5 1 42:12 86:31 587:337 11 

3 Tenis club Úvaly 3 3 26:28 55:60 464:478 9 

4 TK Radošovice B 3 3 23:31 47:67 381:497 9 

5 TO Sokol Nehvizdy 3 3 21:33 46:67 371:508 9 

6 Spartak Pečky 1 5 15:37 36:74 409:554 7 

7 TK PTA Kolín 0 6 19:33 41:66 385:482 6 

8 volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0 

 
 

BABY 
 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
1 TK PTA Kolín 7 0 57:13 57:13 390:170 14 
2 TO Sokol Nehvizdy A 5 2 50:20 50:20 354:225 12 
3 Slavoj Český Brod A 5 2 43:27 43:27 323:251 12 
4 Sportovní centrum Linhart 4 3 42:28 42:28 316:247 11 
5 TJ LTC Poděbrady 4 3 40:30 40:30 313:252 11 
6 Slavoj Žiželice 2 5 21:49 21:49 215:341 9 
7 Slavoj Český Brod B 1 6 13:57 13:57 158:373 8 
8 TO Sokol Nehvizdy B 0 7 14:56 14:56 169:379 7 



Dosažené výsledky jsou zásluhou všech hráčů a kapitánů družstev. Nutno vyzdvihnout obětavou práci 
trenérů mládeže. 

Na konci sezony je každoročně pořádán turnaj o Posvícenský koláč pro rekreační hráče. Letošní ročník 
byl po devatenáctý. 

Hlavními dárci oddílu jsou: 

Jatky Český Brod, 

firma PRO-DOMA, Mrázek Michal, firma Bitner, 

stavebniny Král, firma Arnošt a MGC, 

Hlavním spolupracujícím je ČTS a její Středočeský svaz. 

Pro rok 2016 oddíl plánuje generální opravu dvorců 1 – 3 s nákladem 900 tis. Kč. Celou akci si bude 
oddíl hradit z vlastních finančních prostředků. 

 
 

Ing. Jaroslav Kokeš, předseda oddílu 
 
 

8.5 Triatlon 
 

8.5.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2015 
 
 

Naše účast na triatlonových závodech nebyla 
systematická. 
- Závodu Českého poháru se zúčastnila pouze Kateřina 
Čokrtová: 24.5 2015 v Poděbradech  (700  m  plavání, 
30 km cyklistika, 7 km běh) – 10. místo v kategorii 20 - 
29 let. 
Jinak jsme absolvovali pouze „pouťáky“: 
Triatlon Železný Chlíst (600 m, 26 km, 6,5 km) se 
uskutečnil  18.  7.  2015  –  Kateřina  Čokrtová  obsadila 
7. místo. 
Vlkančický  triatlon  (200  m,  16  km,  2  km)  se    konal 
1. 8. 2015 – v kategorii žen do 30 let obsadila Jana 
Čokrtová 2. místo a Kateřina Čokrtová 3. místo. 
Jana Čokrtová startovala s Davidem Machorkem na triatlonu v Mimoni (500 m plavání, 16 km MTB,      
4 km běh) a zvítězili zde v premiérovém závodě smíšených štafet. 

Oddíl měl v roce 2015 nadále dva trenéry triatlonu – Václav Čokrt a Eva Babicová. 

Ve dnech 14. – 19. 6. 2015 proběhly v Plzni Hry VII. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky. Již pošesté 
byl jedním ze sportů triatlon a pošesté byl trenérem 
středočeského výběru Václav Čokrt. Triatlonové závody 
starších žáků (375 m plavání ,10 km cyklistika, 2,5 km 
běh) a dorostu (750 m plavání, 20 km cyklistika, 5 km 
běh) proběhly na Boleveckém rybníku a v jeho okolí. 
Všichni  čtyři   nominovaní   Středočeši   byli   výborní   a 
k celkovému vítězství Středočeského kraje na olympiádě 
přispěli zlatou medailí v kategorii dorostenek (Iveta 
Fairaislová z Příbrami), stříbrnou medailí v kategorii 
starších žáků  (Matěj  Burian  z Říčan),  čtvrtým  místem  
v kategorii dorostenců (Tomáš Zikmund z Příbrami;  který 



si den před startem rozřízl v rybníku při tréninku nohu a možná i proto neudržel v závěrečném běhu 
vedení) a šestým místem v kategorii starších žákyň (Adriana Ondrášková z Jiren). 

 
 
8.5.2 Akce pro veřejnost 

 
Stejně jako v předchozích letech uspořádal i v roce 2015 
náš oddíl čtyři běžecké závody, na nichž startovalo 
celkem 897 závodníků. 
- 22.    března    2015    proběhl    22.    ročník      běhu 
„Českobrodská pečeť“, kterého se celkem zúčastnilo 250 
běžců: 

- dopolední silniční běh na 10 kilometrů (start a cíl u 
Podviničního rybníka a obrátka v Dolánkách)  
absolvovalo 155 běžců (124 mužů a 31 žen), 

- odpoledního  běhu   pro   děti,   žactvo   a   dorost 
v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka 
se zúčastnilo 95 závodníků (41 chlapců a 54 děvčat). 
- 28. září 2015 se v českobrodském parku a v okolí 
Pivovarského rybníka uskutečnil 14. ročník akce 
„Svatováclavský běh“. Tohoto běhu pro děti, žactvo a dorost (tratě od 95 m do 1950 m), běhu pro 
dospělé (3250 m) a běhu „Buď fit“ pro ženy (1650  m) se zúčastnilo 242 závodníků  - 196 závodníků      
v mládežnických kategoriích (90 chlapců a 106 děvčat) a 46 dospělých (30 mužů a 16 žen). 
- 25. října 2015 se v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka konal 14. ročník    akce „Běh 

Republiky Československé“. Na stejných tratích jako při 
Svatováclavském běhu startovalo 199 běžců -  162 
závodníků v dětských, žákovských a dorosteneckých 
kategoriích (86 chlapců a 76 děvčat) a 37 dospělých (24 
mužů a 13 žen). 
- 20. prosince 2015 se uskutečnil 23. ročník silničního běhu 
na 10 km „Českobrodská vánoční desítka“ se startem a  
cílem u Podviničního rybníka. Tohoto závodu se zúčastnilo 
206 běžců (160 mužů a 46 žen). 
Uvedené běžecké závody byly uspořádány i díky finančnímu 
příspěvku města Český Brod. 

 
 
 
8.5.3 Členská základna 

 
 

Věk Počet členů 
do 18 let 0 
19 – 26 let 3 
27 – 65 let 3 
nad 65 let 0 

Celkem 6 
 
 

Václav Čokrt – předseda oddílu 



8.6 Volejbal 
 
 
8.6.1 Hodnocení činnosti 

 

 

8.6.2 Členská základna 

 
 
Náš oddíl se schází pravidelně v zimní i letní sezoně 
každý pátek od 18.00 do 20.00 hod. 
V roce 2015 jsme rozšířili tréninkové hodiny o úterý, 
kdy se za hezkého počasí scházíme na beatchovém 
hřišti v Kounicích. 
Již se stalo tradicí, že se pravidelně zúčastňujeme 
turnajů v nedalekém okolí a to v hlavně v Kounicích, 
Pečkách a Hořanech a vánočního turnaje v Liblicích, 
který spolupořádáme díky dotaci města. Na turnajích 
se naše smíšené družstvo umísťuje na předních 
místech a je rovnocenným soupeřem i ostatním. 

 
Věk Počet členů 

do 18 let 0 
19 – 26 let 0 
27 – 65 let 14 
nad 65 let 1 

Celkem 15 
 
 
8.6.3 Výhled do roku 2016 

Získání nových členů pro rekreační volejbal, spolupráce s nohejbalisty na rekonstrukci antukových hřišť 
za halou. 

 
Muži KP 1 

 

Tabulka ročníku 2015/2016 
 

1. KV Dobříš A 36 32 4 99 : 29 3067 : 2600 93 
2. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 36 31 5 101 : 35 3188 : 2744 90 
3. VK Tuchlovice A 36 28 8 92 : 40 3053 : 2593 82 
4. Ecolifts Roztoky 36 18 18 72 : 66 3001 : 2890 60 
5. TJ Sokol Benešov u Prahy 36 20 16 67 : 62 2854 : 2795 58 
6. TJ Sokol Dobřichovice B 36 14 22 56 : 77 2818 : 2952 43 
7. TJ Sokol Vlašim A 36 12 24 56 : 82 2923 : 3086 40 
8. TJ Slavoj Český Brod 36 12 24 46 : 84 2595 : 2936 34 
9. VK Rakovník 36 11 25 48 : 80 2623 : 2943 33 

10. SK Volejbal Kolín A 36 2 34 24 : 106 2538 : 3121 7 
 

Zprávu vyhotovila:  Alena Bubníková 



8.7 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. 
 
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: 52 

 
Spolupráce s dalšími subjekty: Celoroční 
spolupráce se ZŠ Tyršova 

 
 

Akce pro veřejnost 
Každoroční     veřejná      hodina      spojená 
s mikulášskou nadílkou pro rodiče a širší 
veřejnost. 

 
 

Stručný výhled činností 
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 „ 

 



8.8 Turistika 
Klub českých turistů se samostatně oddělil od TJ v roce 2011, od této doby zůstává v TJ jeho  mladší část 
organizovaná v Asociaci turistických oddílů mládeže. Tato skupina je součástí I skautského střediska L. 
Nováka. Jejich činnost tak nese jak turistické tak i skautské prvky. 
 

Během celého školního roku a o prázdninách pracujeme 
s dětmi a mladými lidmi ve věku od 6 do 26 let. Kromě 
pravidelných schůzek pořádáme pro děti jedno- a vícedenní 
výpravy a dále pravidelné akce. Vyvrcholením celoroční 
činnosti je letní tábor. Naši vedoucí a roveři absolvují 
vzdělávací kurzy, jejichž součástí jsou i kurzy první pomoci. 
Vedoucí oddílu musí absolvovat kurz pro vedení oddílu 
akreditovaný jako vzdělávací kurz ministerstvem školství a 
složit tzv. vůdcovskou zkoušku. Dětem nabízíme nejen 
efektivní a zajímavé možnosti strávení volného času, ale 

snažíme se rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, vedeme je nenásilnou formou k pohybu, 
učíme je spolupráci v kolektivu a vzájemné toleranci, vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti a svou 
činností též působíme jako prevence sociálně patologických jevů. 
 
Pořádáme během roku řadu akcí pro děti i pro vedoucí. Mezi tradiční, každoročně pořádané akce patří 
především: 
 
Čarodějnice 
O Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května pálíme s dětmi tradičně čarodějnice a slavíme příchod 
jara. Letos vyrazili skauti a skautky na celý víkend do Dolánek, s vlčaty a světluškami jsme strávili tento 
večer na „podzimku“ na zahradě divadýlka ZUŠ Český Brod. Samozřejmě ani letos nechyběla soutěž o 
nejlepší čarodějnický převlek, různé hry a soutěže a „jízda zručnosti“, nezbytná k získání řidičského 
průkazu na čarodějnické koště. 
 

POPOLES 
Letos jsme pořádali již 32. ročník akce PoPoLes – Pochod Pohádkovým Lesem. 
V lese v Dolánkách za Českým Brodem se tak návštěvníci setkali s různými 
pohádkovými a nadpřirozenými bytostmi, plnili všelijaké úkoly a za jejich splnění 
dostávali sladkosti. V cíli pak malé i velké návštěvníky čekaly buřty k opečení, 
občerstvení a doprovodné sportovní disciplíny. V letošním roce díky příznivému 
počasí se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků, z toho cca 700 dětí. 
 
 
 
 
 

Turistické závody 
Středisko se již několik let pravidelně účastní Turistických závodů 
(dříve TBZ). Naši závodníci z řad dětí i vedoucích se pravidelně 
umisťují na předních příčkách a postupují tak od základních kol 
přes kola krajská až na Mistrovský pohár a Mezinárodní pohár TZ. 
Nejinak tomu bylo i v roce 2014. Díky tomu navíc děti poznávají 
další místa České republiky a další lidi, nejen ze skautských 
oddílů, ale i z jiných dětských organizací. 
 
Brigády na  údržbu tábořišť 
Každý rok na jaře jezdíme na naše tábořiště „Pod kopcem Pohoř“ 
u Starého Samechova  a do Kácovce u Kácova připravovat louku i srub pro blížící se tábory. Mezi 
nejnutnější práce patří posečení louky a shrabání trávy, příprav dřeva na topení a údržba a opravy srubu. 
Na tyto brigády s námi jezdí pravidelně i rodiče našich dětí a my jim za jejich pomoc velmi děkujeme. 

 

Věk Počet členů 
do 18 let 79 
19 – 26 let 20 
27 – 65 let 20 
nad 65 let 1 

Celkem 120 



9 Závěr 

Přestože rok 2015 byl v oblasti investic chudší, než jsme tomu byli zvyklí z let dřívějších, projektová 
dokumentace je zpracována a snad v roce 2016 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 roce 2016 bude pro TJ Slavoj důležitá stabilizace příjmů z grantů města, kraje i MŠMT, nejen pro 
podporu mládeže a trenérů, ale také pro rekonstrukci areálu za SH pro nohejbalisty a volejbalisty. 
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Přílohy Výroční zprávy 
 
  ROZVAHA 

(Bilance) 
    

Výčet položek podle v plném 
rozsahu 

    

vyhlášky č. 504/2002 Sb.      
v aktuálně platném znění 31.12.2015  

(v Kč) 
   

Identifikační 
číslo 

  
Název, sídlo a právní forma účetní 

jednotky 

 

 00663191 TJ Slavoj Český Brod, z.s.  
 Komenského 516, Český Brod  
 zapsaný spolek  
 
 

AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 14 357 210 17 021 188 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   
2. Software   
3. Ocenitelná práva   
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 31 940 014 32 765 892 
 1. Pozemky 28000 28000 

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   
3. Stavby 28164944 28164944 

3.a Stavby - sportovní zařízení 24057824 24057824 
3.b Stavby - ostatní stavby 4107120 4107120 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   
5. Pěstitelské celky trvalých porostů   
6. Základní stádo a tažná zvířata   
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  955116 
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3747070 2861944 
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  755888 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 3 500 000 

 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách   
2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem   
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   
4. Půjčky organizačním složkám   
5. Ostatní dlouhodobé půjčky  3500000 
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek   
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IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -17 582 804 -19 244 704 
 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   
3. Oprávky k ocenitelným právům   
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   
6. Oprávky ke stavbám -14731572 -15690594 

6.a Oprávky ke stavbám - sportovní zařízení -14731572 -15542101 
6.b Oprávky ke stavbám - ostatní stavby  -148493 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí   
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  -69989 
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -2851232 -3484121 

 

 Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

B. Krátkodobý majetek celkem 5 006 228 2 491 421 
I. Zásoby celkem 0 0 

 1. Materiál na skladě   
2. Materiál na cestě   
3. Nedokončená výroba   
4. Polotovary vlastní výroby   
5. Výrobky   
6. Zvířata   
7. Zboží na skladě a v prodejnách   
8. Zboží na cestě   
9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

II. Pohledávky celkem 216 879 169 216 
 1. Odběratelé 122 330 69 032 

2. Směnky k inkasu   
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   
4. Poskytnuté provozní zálohy 500 500 
5. Ostatní pohledávky  23 660 
6. Pohledávky za zaměstnanci   
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění   
8. Daň z příjmů 87 210 50 800 
9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   
11. Ostatní daně a poplatky   
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků   
14. Pohledávky za účastníky sdružení   
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací   
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů   
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 17. Jiné pohledávky 6 839 25 224 
18. Dohadné účty aktivní   
19. Opravná položka k pohledávkám   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 424 446 1 977 885 
 1. Pokladna 47 904 57 917 

2. Ceniny   
3. Účty v bankách 4 376 542 1 919 968 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování   
5. Dluhové cenné papíry k obchodování   
6. Ostatní cenné papíry   
7. Pořízený krátkodobý finanční majetek   
8. Peníze na cestě   

IV. Jiná aktiva celkem 364 903 344 320 
 1. Náklady příštích období 234 628 224 897 

2. Příjmy příštích období 130 275 119 423 
3. Kursové rozdíly aktivní   

AKTIVA CELKEM 19 363 438 19 512 609 
 

PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 18 686 330 18 334 283 
I. Jmění celkem 18 400 855 18 307 351 

 1. Vlastní jmění 18 370 855 18 307 351 
2. Fondy 30 000  
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   

II. Výsledek hospodaření celkem 285 475 26 932 
 1. Účet výsledku hospodaření 0  

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 547208 -258542 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -261 733 285 474 

B. Cizí zdroje celkem 677 108 1 178 326 
I. Rezervy celkem 0 0 

 1. Rezervy   
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

 1. Dlouhodobé bankovní úvěry   
2. Emitované dluhopisy   
3. Závazky z pronájmu   
4. Přijaté dlouhodobé zálohy   
5. Dlouhodobé směnky k úhradě   
6. Dohadné účty pasivní   
7. Ostatní dlouhodobé závazky   

III. Krátkodobé závazky celkem -1 242 415 -813 090 
 1. Dodavatelé -1 409 145 -1 086 919 

2. Směnky k úhradě   
3. Přijaté zálohy 34 507 1 300 
4. Ostatní závazky   
5. Zaměstnanci 100 896 93 608 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   
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 7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 13 300 2 278 
8. Daň z příjmů   
9. Ostatní přímé daně 3 210 1 857 

10. Daň z přidané hodnoty 14 817 174 786 
11. Ostatní daně a poplatky   
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků   
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   
15. Závazky k účastníkům sdružení   
16. Závazky z pevných termínových operací   
17. Jiné závazky   
18. Krátkodobé bankovní úvěry   
19. Eskontní úvěry   
20. Emitované krátkodobé dluhopisy   
21. Vlastní dluhopisy   
22.  Dohadné účty pasivní   
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

IV. Jiná pasiva celkem 1 919 523 1 991 416 
 1. Výdaje příštích období 903012 960 974 

2. Výnosy příštích období 1016511 1 030 442 
3. Kursové rozdíly pasivní   

PASIVA CELKEM 19 363 438 19 512 609 
 

Poznámka: 
Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle 
výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů 
uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují 
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou 
v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu 
strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal 

 
 
 
 

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, 
 

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. 
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Výkaz zisku a 

ztráty 
Výčet 
položek 
podle 

 v plném 
rozsahu 

    

vyhlášky 
č. 
504/2002 
Sb. 
v 
aktuálně 
platném 
znění 

 
 

31.12.2015 

 

(v Kč) 
 
 IČ  

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky 

 
 00663191   
   TJ Slavoj Český Brod, 

z.s. 
  

Komenského 516, 
Český Brod 28201 

 

 zapsaný spolek   
 
 
  

Stav k rozvahovému dni 

A. Náklady hlavní činnost hospodářská činnost 

I. Spotřebované nákupy celkem 1 246 094 379 162 
 1. Spotřeba materiálu 356 946 23 084 

1.a. Spotřeba materiálu na údržbu a 
provoz sportovních zařízení 135 053 0 

1.b. Spotřeba ostatního materiálu 221 893 23 084 
2. Spotřeba energie 764 897 306 897 

2.a. Spotřeba energie ve sportovních 
zařízeních 764 897 0 

2.b. Spotřeba energie 0 306 897 
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 

dodávek 124 251 49 181 

4. Prodané zboží 0 0 
II. Služby celkem 1 377 837 198 910 

 5. Opravy a udržování 146 035 17 481 
 5.a. Opravy a udržování sportovních 

zařízení 145 955 0 

5.b. Opravy a udržování ostatní 80 17 481 
6. Cestovné 143 020 0 
7. Náklady na reprezentaci 154 717 0 
8. Ostatní služby 934 065 181 429 

8.a. Krátkodobý nájem sportovních 
zařízení 13 600 0 

8.b. Provozní služby pro sportovní 
zařízení 431 638 0 

8.c. Jiné ostatní služby 488 827 181 429 
III. Osobní náklady celkem 1 279 692 136 560 

 9. Mzdové náklady 1 164 847 126 744 
10. Zákonné sociální pojištění 89 371 9 657 
11. Ostatní sociální pojištění   
12. Zákonné sociální náklady 1 474 159 
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 13. Ostatní sociální náklady 24 000  
IV. Daně a poplatky celkem 6 730 4 917 

 14. Daň silniční  1 100 
15. Daň z nemovitostí 6 557 3 817 
16. Ostatní daně a poplatky 173  

V. Ostatní náklady celkem 19 523 61 211 
 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 

18. Ostatní pokuty a penále 700 190 
19. Odpis nedobytné pohledávky  36 024 
20. Úroky   
21. Kursové ztráty   
22. Dary   
23. Manka a škody   
24. Jiné ostatní náklady 18 823 24 997 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem 1 504 152 157 749 

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 1 504 152 157 749 
26. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 
  

27. Prodané cenné papíry a podíly   
28. Prodaný materiál   
29. Tvorba rezerv   
30. Tvorba opravných položek   

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 50 623 0 
 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami 
  

32. Poskytnuté příspěvky 50 623  
VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 

 33. Dodatečné odvody daně z příjmů   
Náklady celkem 5 484 651 938 509 

 

 
Stav k rozvahovému dni 

B. Výnosy hlavní činnost hospodářská činnost 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem 167 872 1 162 625 

 1. Tržby za vlastní výrobky 0 0 
2. Tržby z prodeje služeb 167 872 1 124 330 
3. Tržby za prodané zboží 0 38 295 

II. Změny stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem 0 0 

 4. Změna stavu zásob nedokončené 
výroby 

  

5. Změna stavu zásob polotovarů   
6. Změna stavu zásob výrobků   
7. Změna stavu zvířat   

III. Aktivace celkem 0 0 
 8. Aktivace materiálu a zboží   
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 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb   
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného 

majetku 
  

11. Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku 

  

IV. Ostatní výnosy celkem 367 587 67 891 
 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   

13. Ostatní pokuty a penále   
14. Platby za odepsané pohledávky   
15. Úroky 945 67 890 
16. Kursové zisky   
17. Zúčtování fondů 365 504  
18. Jiné ostatní výnosy 1 138 1 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 0 0 

 19. Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

  
20. Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 
  

21. Tržby z prodeje materiálu   
22. Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
  

23. Zúčtování rezerv   
24. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
  

25. Zúčtování  opravných položek   
VI. Přijaté příspěvky celkem 3 952 643 0 

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

  

27. Přijaté příspěvky (dary) 3 833 993 0 
27.a Přijaté dary 261 422  
27.b Přijaté příspěvky od svazů z 

vlastních prostředků 
  

27.c Přijaté příspěvky od svazů ze 
státních prostředků 93 201  

27.d Přijaté příspěvky od svazů z 
prostředků krajů, měst a obcí 0  

27.e Přijaté příspěvky od ČUS z 
vlastních prostředků 0  

27.f Přijaté příspěvky od ČUS ze 
státních prostředků 140 500  

27.g Přijaté příspěvky od ČUS z 
prostředků krajů, měst a obcí 0  

27.h Ostatní přijaté příspěvky 3 338 870  
28. Přijaté členské příspěvky 118 650 0 

VII. Provozní dotace celkem 446 000 0 
 29. Provozní dotace 446 000 0 

29.a Provozní dotace přijaté od státu 0 0 
29.b Provozní dotace přijaté od  

krajské samosprávy 0 0 
29.c Provozní dotace přijaté od měst a 

obcí 446 000 0 

Výnosy celkem 4 934 102 1 230 516 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -550 549 292 007 

 34. Daň z příjmů   
D. Výsledek hospodaření po zdanění -550 549 292 007 

Pozn.: 



 


