
Zápis z členské schůze oddílu basketbalu TJ Slavoj Český Brod ze dne 18.5.2021 

Účastníci:  
Jakub Nekolný, Lukáš Šlégr, Tomáš Hor, Petr Fischer, Stanislav Šaroch, Klára Kunešová, Markéta 
Stejskalová, Aneta Pekárková, František Tvrz, Martin Koudela, Dušek Martin a Tomáš Tejček. 

Body k jednání: 

1. Potvrzení či předefinování rolí ve vedení oddílu:
- předsedou oddílu byl zvolen Jakub Nekolný,
- místopředsedou oddílu byl zvolen Lukáš Šlégr,
- hospodářem oddílu byl zvolen Tomáš Hor,
- čestným předsedou byl zvolen Stanislav Šaroch.

2. Organizace činností družstev po uvolnění restriktivních opatření do konce školního rok viz
rozvrh družstev:

• Muži + dorost U19
• Dorost dívky Brod + Slovanka
• Kluci U17
• Kluci U14
• Dívky U14
• Mix U12
• Přípravka
• Rekreačka

3. Trenérské zabezpečení jednotlivých družstev (hlavní trenéři a praktikanti) pro další sezónu
2021/2022 včetně jejich odměňování respektive schválení pracovních smluv s trenéry:

Muži trenér Lukáš Kosík, 
organizační pracovník Martin Koudela, 

Ženy (Basket Slovanka) trenér a organizační pracovník Jakub Nekolný, 
asistenti Petr Fischer a Markéta Stejskalová, 

Kluci U17 trenérka Aneta Pekárková, 
asistent František Tvrz, 
organizační pracovník Jakub Nekolný, 

Holky U14 (Basket Slovanka) trenér a organizační pracovník Tomáš Hor, 
asistent Markéta Stejskalová, 
organizační pracovník Tomáš Hor, 

Kluci U14 trenérka a organizační pracovnice Markéta Stejskalová, 
asistent Lukáš Cenigr, 

Mix U12 trenérka a organizační pracovnice Klára Kunešová, 
asistent Adéla Hampejsová, 
nový trenér z BA Nyburk Ondřej Hodač.

Přípravka  trenér František Tvrz. 

4. Aktualizace členské základny
Trenéři družstev dodají předsedovi aktualizované seznamy do 31.května 2021.

5. Přihlášení soutěží na příští sezónu:

• Muži
• Ženy - Slovanka
• U17B
• U14B
• U14G - Slovanka
• U12MIX? U12BčiG?



• Šmoulinka? Reálnost přihlášení U12G a U12B nebo U12MIX a turnaje Šmoulinka prověří
předseda a podá přihlášku do soutěží po poradě s trenéry družstev a podle skutečného počtu
dětí ve družstvech.

6. Turnaje a další plánované akce v letošním roce:
• 4. - 6.6. turnaj dorostenek U14 a mladších,
• 5 - 6.9. turnaj dorostenek U17 a mladších,
• 11. - 13.9. turnaj žen,
• 23. - 24.10. turnaj přípravek (možno spojit se šmoulinkou).

7. Rozlučka se sezónou (kuřata):
• kuřata budou v termínu 18.6.,
• rozlučka pro členy dětských družstev se letos konat nebude.

8. Příprava soustředění:
• termín 8 -13.8 2021,
• místo Jičín,
• rezervace zařízeny, bude se řídit dle aktuální epidemické situace, trenéři rozešlou rodičům 

podklady k platbě rezervační zálohy.

9. Organizační zajištění náboru nových členů od září:
• plakáty návrh Markéta Stejskalová a Tomáš Hor,
• agitace Jakub Nekolný, Klára Kunešová a Markéta Stejskalová,
• info do letního Českobrodského zpravodaje.

10. Výše a termín platby členských příspěvků (návrh neplatit za tuto sezónu a od září normálně) 
snížené příspěvky 2200 Kč jsou na celou sezónu, kdo neuhradil, bude vyzván.

11. Materiální dovybavení
trenéři dodají předsedovi požadavky na dovybavení do 31.5. 2021.

12. Brigáda v hale na úklid ve skříních, vytřídění, vyhození nebo případně rozdání starých 
sportovních pomůcek a dresů
2.6. od 16:30

13. Informace o vztahu se spolupracujícími kluby BA Nymburk a Basket Slovanka
Spolupráce pokračuje jako v minulých letech.

14. Nová výše a termín platby příspěvků ČBF
Částka příspěvku je součástí oddílového příspěvku, platbu zajistí předseda a hospodář
v řádném termínu.

15. Licence trenérů a rozhodčích
rekapitulace stavu - nový trenér z BA Nymburk Ondřej Hodač (U11B + přípravka)

16. Volba zástupců na valnou hromadu TJ Slavoj 2.6 od 18:00 klubovna oddílu nohejbalu
Jakub Nekolný, Tomáš Hor, Klára Kunešová, Markéta Stejskalová, Martin Koudela a Stanislav 
Šaroch (zástupce oddílu basketbalu a náhradník delegátů). 

Zapsal: Hor 

Kontroloval: Nekolný 


