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1. Základní údaje o spolku 

 
název spolku TJ Dobřany, z.s. 

sídlo spolku Tyršova 728, 334 41  Dobřany  

právní forma s účinností od 1. 1. 2014 - Spolek  

Spisová značka  L 292 vedená u Kraj. soudu v Plzni 

IČO 182 40 151 

předseda  Mgr. Luděk Reitšpies 

hospodář  MUDr. Svatopluk Kováč 

tajemník Jakub Kraus, DiS. (kooptace v roce 

2019)  

členové Výkonného výboru TJ za oddíl:   

 Atletiky 

                                                                  

Badmintonu  

Florbalu  

Fotbalu  

 

Fourcrossu  

Hokejbalu  

Kuželkářský  

Nohejbalu  

Pétanque  

Silového trojboje  

 

Stolního tenisu  

Tenisu  

 

volejbalu 

 

Michal Šneberger (kooptace v roce 

2019) 

Ing. Josef Malý st.  

František Hlaváč 

Ing. Martin Bruha (kooptace v roce 

2019) 

Tomáš Brožík  

Bc. Michal Pokorný  

Otto Sloup 

Rostislav Štych  

Zdeněk Duban  

Vlastimil Vaněk (kooptace v roce 

2018) 

Ing. Josef Malý ml. 

Ing. Radek Bláha (kooptace v roce 

2018)  

Marek Lohr (do 9/2019) 

členové Kontrolní komise Mgr. Vladislav Kouřil 

Bc. Monika Hejretová 

Jaroslav Fejfar 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost  
 

Dle platných Stanov spolku, registrovaných ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni, sbírka listin L 292/SL9/KSPL, je hlavní činností a cílem spolku:  

 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 

turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 

podmínky, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže, 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel, 

e) v souvislosti s členstvím v TJ hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány 

státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich průběžné školení, 
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g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. 

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 

činností. 

 

TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

Vedlejší činnost provozovaná výhradně za účelem podpory činnosti hlavní:  

 

- pořadatelství Sportovního plesu  

- pronájem sportovišť na základě podnájemních smluv 

 

3. Struktura a členská základna spolku 

 
TJ sdružuje fyzické osoby se zájmem o sport, které se dle zájmu o konkrétní sportovní odvětví 

sdružuji v jednotlivých sportovních oddílech, a to s níže uvedenou specifikací.  

 

Počet oddílů k 31.12.2019 12 + 1 člen bez oddílové 

přísl. 

 

oddíl Počet členů do 18 let (včetně)  Celkem 

Bez oddílové příslušnosti 0 1 (čestný člen) 

Atletiky (od 9/2019) 27 32 

Badmintonu 11 13 

Florbalu 57 61 

Fotbalu 71 121 

Fourcrossu 1 7 

Hokejbalu 72 114 

Kuželkářský 0 24 

Nohejbalu 0 9 

Pétangue 11 27 

Silového trojboje 0 15 

Stolního tenisu 9 31 

Tenisu 29 59 

Volejbalu (do 9/2019) 0 0 

CELKEM 288 514 

 

 

4. Hospodaření spolku  
 

zdroje příjmů spolku tvoří zejména:  

 

- členské příspěvky dle zřizovací listiny, oddílové příspěvky  

- dotace poskytnuté městem Dobřany, Plzeňským krajem, ČUS, z.s. a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen ,,MŠMT‘‘) 

- dotace poskytnuté sportovními svazy  

- ostatní provozní dotace 

- vedlejší činnost – pořadatelství Sportovní plesu  
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- pronájem sportovišť na základě podnájemních smluv 

- finanční dary 

 

• Spolek v roce 2019 přijal dotace: 

 

⎯ ve výši 1.100.000,00 Kč od města Dobřany na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle § 10a odst. 3 a 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. 3246F/00005/19 
 

⎯ ve výši 33.000,00 Kč od města Dobřany na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace dle § 10a odst. 3 a 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. 3246F/00014/19 

 

⎯ ve výši 5.500,00 Kč od města Dobřany na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace dle § 10a odst. 3 a 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. 3246F/00013/19 

 

⎯ ve výši 45.000,00 Kč od města Dobřany na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace dle § 10a odst. 3 a 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. 3246F/00015/19 
 

⎯ ve výši 70.000,00 Kč od Plzeňského kraje na základě smluv o poskytnutí účelových 

dotací podle § 10a zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů z dotačního programu ,,Podpora sportovní činnosti v roce 2019‘‘ – 

smlouva č. 31632019, projekt ,,Podpora úspěšných mladých sportovců TJ Dobřany, z.s. v roce 

2019‘‘ 
 

• Spolek v roce 2019 přijal členské příspěvky ve výši 118.700,00 Kč na základě zřizovací 

listiny (Stanovy TJ) a schválené VH 2019 

 

Spolek v roce 2019 přijal oddílové příspěvky ve výši 286.310,00 Kč (jsou vybírány pouze 

některými oddíly nad rámec zřizovací listiny pro uspokojení potřeb těchto oddílů). Oddílové 

příspěvky nad rámec zřizovací listiny byly použity v plné výši na podporu hlavní činnosti 

spolku. 

 

• Spolek v roce 2019 generoval tržby z vlastní činnosti ve výši 227.030,00 Kč 

 

• Spolek v roce 2019 generoval ostatní výnosy ve výši 106,11 Kč 

 

• Spolek v roce 2019 přijal finanční granty a dary ve výši 330.500,00 Kč  

 

• Odpis dlouhodobého majetku ve výši 20.025,00 Kč 

 

 Hospodářský zisk za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 činil 89.896,30 Kč  

 

Podrobná specifikace výdajů spolku je uvedena v přiložené Výsledovce za rok 2019. 
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5. Pasportizace sportovišť    
 

Název objektu adresa Typ objektu Právní vztah 

Atletický stadion  ul. Sportovců, Dobřany Venkovní  Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hřiště a stadion pro 

kopanou 

Vodárenská ul, Dobřany Venkovní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hřiště a stadion pro 

volejbal (do 9/2019) 

Lipová ul., Dobřany Venkovní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hřiště a stadion pro 

tenis 

Lipová ul., Dobřany Venkovní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hřiště a stadion pro 

nohejbal 

Lipová ul., Dobřany Venkovní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hřiště a stadion pro 

hokejbal 

ul. Sportovců, Dobřany Venkovní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Posilovna Lipová ul., Dobřany Vnitřní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Kuželna Lipová ul., Dobřany Vnitřní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hala pro stolní tenis Tyršova ul., Dobřany Vnitřní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hřiště a stadion pro 

pétanque 

Lipová ul., Dobřany Venkovní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Hala pro badminton 

a florbal  

ul. Sportovců, Dobřany Vnitřní Dlouhodobá 

výpůjčka 

Trať pro fourcross Šlovický vrch, Dobřany Venkovní Pronájem 

 

TJ Dobřany, z.s.  se sídlem Tyršova 728, 334 41 Dobřany darovala v roce 2019 Městu 

Dobřany se sídlem náměstí T.G.M. č.p. 1, 334 41 Dobřany na základě Darovací smlouvy 

interní číslo 5011/F00009/19 níže uvedené nemovitosti: 

a) Pozemek st.parcela č. 67/1 o výměře 444 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 728, obč.vyb 

b) Pozemek st.parcela č. 437/2 o výměře 253 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba  bez č.p., obč.vyb 

c) Pozemek st.parcela č. 703 o výměře 383 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 672, jiná st. 

d) Pozemek parcela č. 791/1 o výměře 6887 m², ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha 

e) Pozemek parcela č. 792/1 o výměře 367 m², zahrada 

f) Pozemek parcela č. 3703/67 o výměře 542 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, to vše 

z listu vlastnictví č. 2150 vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 

pracoviště Plzeň – jih, katastrální území a obec Dobřany 

 

 Na základě Smlouvy u výpůjčce interní číslo 5043F/00003/19 uzavřené podle § 2193 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, byly v roce 
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2019 městem Dobřany bezúplatně vypůjčeny TJ Dobřany, z.s. níže specifikované nemovitosti, 

a to za účelem zajištění činnosti TJ Dobřany (tj. provozování a podpora sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit).  

 

- pozemek st. parc. č. 67/1 o výměře 444 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 728, obč. vyb., 

- pozemek st. parc. č. 67/2 o výměře 82 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez č.p., občanská vybavenost,  

- část pozemku st. parc. č. 69 o výměře 24 m2, na kterém je umístěna stavba kotelny, a část 

tohoto pozemku o výměře 30m2, na kterém se nachází travnatý pás, tak jak je  zakresleno 

v příloze č. 1 této smlouvy, 

- pozemek st. parc. č. 437/2 o výměře 253 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez č.p., obč. vyb., 

- pozemek st. parc. č. 703 o výměře 383 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 672, jíná st., 

- pozemek  parc. č. 791/1 o výměře 6887 m2, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, 

- pozemek  parc. č. 792/1 o výměře 367 m2, zahrada, 

- pozemek  parc. č. 3703/67 o výměře 542 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 

- pozemek st. parc. č. 2505 o výměře 343 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova č. p. 1293, jiná stavba,   

- pozemek st. parc. č. 2504 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č. p./ č.e., jiná stavba,   

- pozemek parc. č. 721/2 o výměře 4 832 m2, trvalý travní porost, 

- pozemek parc. č. 721/3 o výměře 218 m2, trvalý travní porost, 

- pozemek parc. č. 721/4 o výměře 1 874 m2, trvalý travní porost, 

- pozemek parc. č. 721/5 o výměře 413 m2, trvalý travní porost, 

- pozemek parc. č. 726/4 o výměře 8 849 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,  

- pozemek parc. č. 726/5 o výměře 4 327 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,  

- pozemek parc. č. 726/6 o výměře 217 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,  

- pozemek parc. č. 726/7 o výměře 673 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, 

- pozemek st. parc. č. 2542 o výměře 1860 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č. p./ č.e., občanská vybavenost,   
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nebytový prostor - místnost o výměře 53 m2, šatny o výměře 14 m2 a sociálního zařízení o celkové 

výměře 23 m2, situovaných v suterénu budovy Sportovní haly č. p. 901, která je součástí pozemku st. 

parc. č. 1635. 

 

 

6. Činnost oddílů a dosažené významné úspěchy 
 

Oddíl atletiky  

 

Po letech v Dobřanech opět začal fungovat oddíl atletiky. Pan Novotný, manželé 

Malinovi, pan Lobovský – to jsou jména spojená s atletickou přípravou začínajících 

dobřanských sportovců. Ing. Lobovský nastartoval úspěšnou atletickou kariéru také Michalovi 

Šnebergerovi. Čtvrt století trvalo, než se dali dohromady trenéři v čele s Michalem, kteří mají 

chuť a zájem vést mladé atlety. Ve čtvrtek 19. září se konal nábor dětí do nově vzniklého 

Atletického oddílu TJ Dobřany. Zájem byl veliký, dostavila se téměř padesátka dětí, z nichž 

bylo v plánu vybrat pro začátek jen patnáct. Vzhledem k tomu, že se na náboru přihlásili s 

pomocí při atletické průpravě další dospělí, tělem a duší sportovci, kteří jsou ochotni si i doplnit 

vzdělání, bylo nakonec vybráno 30 dětí. 

 

Oddíl tenisu  

 

Na soutěžním poli se naše družstva účastnila 3 soutěží: družstvo mladších žáků, 

družstvo starších žáků v oblastních soutěžích a družstvo mužů v okresní soutěži 

neregistrovaných Davis Cup, PLZEŇ-JIH.  

 

Družstva si vedla následovně:  

 

• mladší žáci – 3. místo v OŽM II 

• starší žáci – 2. místo v OŽ II 

• muži: 4. místo v 2. divizi DC Plzeň-jih 

 

V krajských žebříčcích se naši hráči umístili následovně: 
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24. místo v kategorii mladších žáků obsadil Štěpán Kofroň a v kategorii mladší žákyně se 

umístila na 9. místě Nella Samešová.  

 

V kategorii starších žáků se na 19. místě umístil Daniel Noska a v kategorii starší žákyně se 

umístila na 37. místě Nella Samešová.  

 

Ve dnech 13. až 15. července, 2019 uspořádal tenisový oddíl TJ Dobřany Celostátní tenisový 

turnaj mladších žáků - Dobřany Open. Tenisového turnaje se zúčastnilo celkem 31 hráčů. 

V kategorii dvouher mladších žáků zvítězil Matěj Fejka (TK Slávia Plzeň), v kategorii dvouher 

mladších žákyň vybojovala první místo Sofie Marešová (TK Lokomotiva Plzeň z.s.). 

 

Ve dnech 21. až 23. září, 2019 uspořádal tenisový oddíl TJ Dobřany Celostátní tenisový turnaj 

starších žáků – O pohár starosty města Dobřany. Tenisového turnaje se zúčastnilo celkem 26 

hráčů. 

V kategorii dvouher starších žáků zvítězil Tomáš Pošvář (TK Slávia Plzeň), v kategorii dvouher 

starších žákyň vybojovala první místo Klára Lakomá (LTC Slovan Kladno). 

                                
Pro širokou veřejnost jsme jako každý rok pořádali následující turnaje:   

  

• Memoriál Josefa Kreuzmana - turnaj veteránů nad 50. Let se zúčastnilo 20 hráčů.  

             

• Dobřany Open - turnaj pro veřejnost ve čtyřhrách, kterého se účastnilo 12 dvojic. 

 

• Memoriál Lukáše Kofroně - turnaj pro veřejnost ve dvouhrách. 

 

Dále jsme pro domácí děti uspořádali za vedení trenérky Aleny Boudové jako každoročně zimní 

turnaj v městské hale a závěrečný turnaj letní sezony na kurtech v Džungli. 

Co se týče kurtů, je třeba říci, že se nám povedla jarní příprava a za vydatné brigádnické pomoci 

mnohých z nás se podařilo připravit kurty včas a ve velmi dobré kvalitě.  

 

Na letošní rok plánujeme kompletní výměnu oplocení kurtů č. 1-3 a dále bychom rádi 

nainstalovali umělé osvětlení a kurtu č. 1 a 2.  

 

Dále mohu opět s velkým potěšením potvrdit, že se nám daří v práci s dětmi, a to především 

díky trenérce Aleně Boudové a vedoucí družstva žáků Markétě Kofroňové a pí Noskové.  

 

Na závěr patří velký díky členům výboru za jejich práci, kterou vykonávají bezplatně ve svém 

volném čase. 

 

Oddíl badmintonu  

 

Pokračuje úbytek i obměna nových začínajících dětí, sice s menším ´podílem talentů, 

ale se zájmem o pohyb a setkávání se. Zajišťujeme pravidelné úterní a páteční tréninky dětí a 

mládeže v městské sportovní hale pod nádražím za podpory města Dobřany. Bohužel je malá 

výpomoc a podpora rodičů dětí a z řad dospělých pak není zájem a trpělivost trénovat začínající 

hráče. V následujícím období se budeme snažit sladit zájem dětí o účast na trénincích s jejich 

kvalitou a trenérskými možnostmi při zachování tréninkové kázně.  
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Oddíl pétanque 

 
Klub pořádal v r. 2019 5 turnajů pro veřejnost, 1 turnaj pro děti jako jediný v Zpč. Kraji a 1 

turnaj pro členy klubu. Klub se i v tomto roce zúčastnil Pošumavské pétanque ligy a obhájil 3. místo 

z roku předešlého. Pro děti jsme měli i pétanque kroužek. Kroužek měl i individuální soutěž „O tygříka 

džungle“. V zimních měsících chodily děti trénovat do Cinema Bowling Dobřany. Jako klub jsme se 

zapojili do všech akcí, kde se angažovala TJ Dobřany. 

 

 
 

 

Oddíl fotbalu 

 
Mladší přípravka 

Po úspěšném letním soustředění v Hojsově Stráži nastoupila mladší přípravka do sezóny  

s trenérským tandemem Martin Bruha a Robert Hajšman. V průběhu podzimu začal opět pomáhat 

s ročníky 2013 a 2014 Zdeněk Eichler. Během podzimní sezóny sehrála mladší přípravka 7 

mistrovských zápasů s bilancí 5 výher, 1 remízy a 1 prohry s celkovým skóre 147:50. Tréninky 

probíhaly každé pondělí a středu na perfektně připraveném trávníku a ke konci října a na začátku 

listopadu i pod nově vybudovaným umělým osvětlením.  
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Starší přípravka 

Na konci letních prázdnin jsme opět naskočili do tréninků, které jsme po vzájemné dohodě přesunuli na 

pondělí a středu, tak aby měli kluci den odpočinku před pátečními zápasy. Připojili se k nám známé 

tváře z mladší přípravky, navíc jsme dotáhli jeden přestup ze Vstiše, a tak jsme odstartovali  

v ideálním složení 11 hráčů + 2 nováčci. Na podzim jsme odehráli 6 soutěžních zápasů, nepoznali 

hořkost porážky a v polovině sezóny jsme přezimovali s celkovým skóre 113:23 na prvním místě. 

Trenéry starší přípravky jsou Martin Zehle a Míra Homr 

 

Mladší žáci 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Starší žáci 

Hodnocení podzimní části sezóny 2019/2020 starších žáků je velmi pozitivní. Žáci byli přihlášeni  

do okresního přeboru Plzeň-jih. Hrálo se s každým soupeřem dvakrát, systémem doma-venku a to  

s Chlumčany, Stodem, Štěnovicemi, Radkovicemi a Klášterem. Po zásluze žáci vyhráli podzimní část 

soutěže s jedinou porážkou od Chlumčan. Předváděli kvalitní fotbalové výkony, dělali radost divákům 

a fanouškům.  

 

Dorost 

Od nové sezony převzala mužstvo dorostu nová trenérská dvojice Petr Trdlička a Kamil Schovánek. 

Našim cílem je postupně zapracovat dorostence do A týmu. V zimě proběhla fyzická příprava v hale a 

soustředění s A týmem.  

 

Muži ‚,B‘‘ 

Do sezony 2019/2020 vstoupil oddíl Dobřan také s obnoveným týmem rezervy složeným převážně 

z mladých a nezkušených hráčů. Hlavní ambicí béčka proto bylo tým zkonsolidovat a nezakončit 

podzimní část naprostým fiaskem. Nováček soutěže ovšem ukázal, že i s ním musí ostatní ,,mazáci‘‘ 

počítat, a se ziskem 17 bodů a 33 

nastřílenými góly přezimovalo na 

druhé příčce, tři body za vedoucím 

Merklínem „B“. 
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Muži ‚,A‘‘ 

,,Áčko‘‘ vstoupilo do podzimní části v 1.B třídě výhrou 2:1 na penalty nad Pačejovem. V dalším 

utkání muži zaváhali ve Štěnovicích 1:2, ale s Kasejovicemi si doma napravili reputaci výhrou 

3:1.  

V Chanovicích hodně zamrzela prohra 1:2, nicméně v dalším zápase dobřanští zdodali 

Horaždovice 5:1 a za „zápas podzimu“ by se dal směle označit následný zápas se silnými 

Křimicemi, kdy po brance Tuška v 91.minutě braly Dobřany vítěžství 3:2. V Přešticích se 

rozhodovalo až na penalty, ve kterých byli domácí úspěšnější, takže brali 2 body za výsledek 

2:1 po penaltách. Další domácí zápas vybojovali muži výhru 2:1 nad Chotěšovem a poté 

následovala prohra v Klatovech 1:3. Souboj doma s Vrhavčí vyzněl lépe pro hosty, a to 4:2. Po 

dlouhé době se dobřanští dočkali výhry na nedobytném hřišti v Blovicích, kdy brali po 

penaltovém rozstřelu 2 body. Podzimní část bohužel zakončili prohrami doma s Bolešinami 2:3 

a 1:5 v Chlumčanech. Podzimní část ovšem ukázala, že do 1.B třídy Dobřany patří. 

 

Oddíl kuželkářský 

 

V polovině soutěžního ročníku, tedy na konci roku 2019 byla umístění družstev 

následující.  V Západočeské divizi družstvo A na 7. místě, v Krajském přeboru družstvo B na 

5. místě, v Okresním přeboru družstvo C na 7. místě.  Letošní ročník byl zastaven 4 kola před 

koncem a zatím není zřejmé jak a kdy se ukončí 

 

Oddíl nohejbalu 

 

V roce 2019 jsme hráli Městský přebor - Plzeň město. Celkem 16 družstev ve dvou 

skupinách, hraje se dvoukolově jaro/podzim. Po základních skupinách jsme skončili na třetím 

místě. Nadstavbová část se letos nekonala, a tak náš oddíl skončil celkově na 3. místě skupiny 

A. 

1. května jsme uspořádali již tradiční (24. ročník) Prvomájového turnaje losovaných dvojic. 

6. června jsme vzpomněli na kamaráda na již 7. ročníku Memoriálu Luboše Janouška, v 

losovaných dvojicích. V průběhu roku jsme se také zúčastnili několika menších turnajů v okolí. 

V zimní přestávce využíváme městskou halu k pravidelným tréninkům 
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Oddíl hokejbalu 

 

Rok 2019 můžeme v hokejbalovém oddílu vnímat jako úspěšný. 

 

Určitě zde musí zaznít, že v roce 2019 (červen) jsme oficiálně a slavnostně otevřeli naši 

novou Pebal arénu. Je to ve světě hokejbalu rarita, neboť jsem u tohoto sportu v podstatě od 

jeho prvopočátku. Krytý hokejbalový stadion má v naší republice pouze nedaleký rival z Plzně, 

mostecký starý vyřazený zimní stadion a nyní i Dobřany! Pro mladé hráče parádní sportovní 

stánek. 

Pokud bychom začali v klubových kategoriích od hlavy, pak právě A-tým ve velmi 

mladé věkové skladbě, a z drtivé většiny složen z hráčů zde v Dobřanech vychovaných, po 12-

ti letech zvítězil v 1. lize, což v praxi znamená postup do nejvyšší soutěže v ČR a tou je jak 

známo Extraliga. 

Samotná výhra v soutěži se nerodila snadno, když po zkl. části jsme s mladíky skončili 

na 3. příčce. V play-off nás vyzvala šestá Opava. O tom, že to nebude jednoduché, přes 

Moravany přejít, jsme věděli všichni a také se na tento souboj hraný na 3 vítězná utkání patřičně 

připravili. Postup po pěti duelech přes "hokejisty" z výběru severní Moravy byl vydřený, ale i 

vzhledem k průběhu celé sezóny zasloužený. V semifinále nás vyzvala po zkl.  části čtvrtá 

Polička, neboť se karty zamotaly, když už ve čtvrtfinále vypadlo druhé Brno. 

Také s Poličkou rozhodoval až pátý zápas u nás v Dobřanech, jen s tím rozdílem, že 

tentokrát jsme v sérii prohrávali 1:2 na utkání, přičemž jsme dokázali nepříznivý zápasový 

vývoj strhnout na svoji stranu. 

Ve finále nás čekala doslova kometa ligy. Až tak byli titulovaní a protěžovaní mladíci z 

Prahy, resp. z Hostivaře. 

My jsme byli vhozeni maličko do ústraní a do pozice postoupivšího byla hodně způsoby 

tlačena Hostivař. Chválena, vyzdvihována a také permanentně vyhlašována jako talentovaný 

mladý celek. 

Stačilo si spočítat věkový průměr kádru a všichni se divili. Ten dobřanský byl ve finále 

mladší. 

To vše náš tým motivovalo do velkých výkonů. Sice jsme finále odstartovali špatně a 

doma v úvodním střetnutí vysoko prohráli, jenže to hlavní přišlo následně poté. Jako 

znovuzrození jsme nastoupili do druhého dějství a zaslouženě v něm dominovali. Vydřený třetí 

duel v Praze nám dal mečbol. A demolicí pražské Hostivaře ve čtvrtém zápase jsme dílo 

dokonali. Výhrou 7:0 jsme všem ukázali, že pravda leží na hřišti. 

Postup do extraligy jsme po oslavách ale museli zvážit. Opravdu je náš kádr mladý a 

kluci se musí tzv. vyhrát především v mládežnických kategoriích. Také platí, že v extralize jsou 

týmy složeny z jakýchsi výběrů krajů či oblastí. My s nikým nespolupracujeme, a navíc by nám 

to ani mezi chlapy nedávalo smysl. Chceme si vychovávat své hráče, učit je našemu myšlení a 

našim zvykům. Také chceme sportovce, kteří si našeho dresu, města či klubu budou vážit. 

Na tom pracujeme už od nejmenších. V extralize se nám po podzimu dařilo částečně, 

lépe řečeno, kluci odehráli to, na co měli. Opravdu se ukázalo, že jsme mladý tým, který 

potřebuje vyzrát. Mladí hráči prostě musí trénovat, a hlavně hrát a hrát, čímž přecházím k 

mládeži. 

Jelikož jsme tedy postoupili do mužské extraligy, musíme spadat jako klub do projektu 

ČMSHB, který nese název HCM.  To ale pro nás nebyla překážka, neboť s mládeží intenzivně 

po několik let pracujeme. Statut HCM ovšem musíte rok co rok obhajovat, což už tak snadné 

není. To je ale na delší rozbor. 

Do klubových kategoriích tedy nahlédneme od nejmenších. Nejmladší kategorie 

(přípravky a minipřípravky) hraje svá utkání v rámci regionu jednou za měsíc, následně po 

kvartálu změří naši nejmenší hokejbalisté síly i s regionem Jih. Zde ve dvou až třech 
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tréninkových jednotkách týdně praktikujeme známé a otřepané – škola hrou. Chceme, aby se 

děti sportem bavily a poznávaly úplné hokejbalové základy. V mladších žáčcích máme 

nastavenu obdobnou metodiku. Tady už kluci a děvčata po třech trénincích v týdnu hrají 

pravidelná víkendová utkání do soutěžní tabulky. Soupeři nám jsou rovněž týmy z našeho 

regionu a také absolvujeme výjezdy na jih Čech. Výsledky v zápasech sice nejsou směrodatné, 

ale leccos napoví. 

Další naší kategorií je Juniorka. Ta nahradila názvem starší dorost. Mezi juniory máme 

opět velmi mladé hráče, věkem patřící spíše do staršího žactva. Tohle je prostě úděl malých 

měst, která hrají republikové soutěže. Velká města si hráče z malých rády stahují, což ale neplatí 

pro Dobřany. Pár věkově starších hráčů nastupuje souběžně v mužském B či Á týmu. To už je 

jinými slovy zmíněno výše. Jak už jsem zmínil, my se snažíme ve všech kategoriích hrát se 

svými odchovanci. Kategorií, o které také padne malá zmínka, je i naše B mužstvo mužů. Zde 

nastupují hráči bývalí, tedy starší kluci a v propojení s nadějnými mladíky. Soutěž se hraje 

převážně v našem regionu a úkolem je zapracovat primárně mladé kluky do mužské kategorie. 

V klubu máme spoustu talentovaných hokejbalistů, kteří si prošli reprezentačními 

mládežnickými výběry nebo v nich figurují. 

V ČR U14 – Vajda, Úbl, Malý a O. Sloup, 

V ČR U16 – Neumaier, Gawenda a A. Duchek 

V ČR U18 – Matoušek, Brtník, T. Duchek 

 

Na nedávném mistrovství světa mužů v červenci v Košicích hájil české národní barvy i 

náš hráč a odchovanec Václav Šlehofer mladší. Nastupoval ve druhé pětce po boku 

pardubických hráčů. Přesnou trefou do sítě USA se jako obránce zapsal i mezi střelce našeho 

výběru. 

Jelikož se ale jedná o kolektivní sport, naší snahou v klubu je vychovat více 

reprezentantů, slušných kluků, kteří budou vzorně reprezentovat náš klub a naše město 

Dobřany. 
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Oddíl stolního tenisu  

 

Dlouhodobé a jednorázové soutěže družstev: 

 

- družstvo D – regionální přebor mužů 

- družstvo C - regionální přebor mužů 

- družstvo B - krajský přebor mužů 1. třídy 

- družstvo A - divize mužů (nejvyšší krajská soutěž družstev mužů) 

- ZPČ pohár družstev mužů 

 

Soutěže jednotlivců: 

 

- regionální přebor mládeže (ml. žáci, st. žáci, dorost) 

- regionální přebor mužů 

- krajský přebor mladšího žactva 

- krajský přebor dorostu 

- krajský přebor mužů 

- Západočeský pohár mužů 

- série divizních krajských bodovacích turnajů mládeže 

- republikové bodovací turnaje nejvyšší kategorie A 

 

Vybrané dosažené úspěchy 

- účast Jakuba Šperla na Olympiádě dětí a mládeže na základě nominace Plz. kr. svazu st. tenisu  

- Marek Šimek – 3. místo Regionální přebory ml. žactva – dvouhra  

- Štěpán Sedláček - 3. místo Regionální přebory ml. žactva – dvouhra 

- Šimek – Sedláček – 1. místo Regionální přebory ml. žactva – čtyřhra 

- Marek Šimek - 2. místo Regionální přebory st. žactva – dvouhra 

- Šimek – Sedláček – 1. místo Regionální přebory st. žactva – čtyřhra 

- Jakub Šperl - 1. místo Regionální přebory dorostu – dvouhra 

- Filip Umner - 3. místo Regionální přebor dorostu – dvouhra 

- Matěj Urbanec - 3. místo Regionální přebor dorostu - dvouhra 

- Šperl – Umner - 1. místo Regionální přebory dorostu – čtyřhra 

- Urbanec – Macko - 3. místo Regionální přebor dorostu – čtyřhra 

- Šimek – Sedláček - 3. místo Regionální přebor dorostu – čtyřhra 

- Jakub Šperl – 2. místo Krajský přebor dorostu – dvouhra 

- Jakub Šperl – 2. místo Krajský přebor dorostu – čtyřhra 

- Jakub Šperl – 2. místo Krajský přebor dorostu – mix 

- Jakub Šperl – několik medailových umístění v Krajském bodovacím divizním turnaji 

- Jakub Vladyka – 2. místo Regionální přebory mužů – dvouhra 

- Marek Vohradský – 3. místo Regionální přebory mužů – dvouhra 

- Josef Malý ml. - 3. místo Regionální přebory mužů - dvouhra 

- Jakub Vladyka, Marek Vohradský - 1. místo Regionální přebory mužů – čtyřhra  

- Jan Roubíček, Josef Malý ml. - 2. místo Regionální přebory mužů – čtyřhra 

- Petr Hrubý, Filip Umner - 3. místo Regionální přebory mužů – čtyřhra 

- František Brant – 1. místo ZPČ pohár mužů I. st. 

- Pavel Dolejš - 2. místo ZPČ pohár mužů I. St 

- Petr Hrubý - 3. místo ZPČ pohár mužů I. St. 

- družstvo A – 6. místo, družstvo B – 9. místo, družstvo C – 1. místo (postup do KS. 2 tř.),   

  družstvo D – 5. místo 
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MČR družstev starších žáků – 2019 – Ostrava (hráči z Dobřan první zleva) 

 

Oddíl fourcrossu 

 

Oddíl fourcrossu pokračoval jako předchozí rok v pořádání závodů. V roce 2019 to byl 

Evropský pohár ve fourcrossu a Český pohár v dual slalomu. Oba závody se odjedly v jeden 

víkend. Závod byl velice kladně hodnocen zahraničními závodníky, kteří zde byli poprvé, 

zvláště pak kvalita dráhy. 

Dále jsme pak reprezentovali TJ na Českých i zahraničních závodech v bikrosu, downhillu a 

fourcrossu. Co se týče výsledků, tak Tomáš Brožík si dojel pro celkové 3. místo v Českém 

poháru ve fourcrossu, vítězství v domácím závodě Evropského poháru, vicemistra republiky 

v Downhillu, 2. místo v Evropském poháru ve Slovinské Krajnské Goře, 5. místo celkově. 
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Oddíl florbalu 

 

Florbalový oddíl má trvale tři družstva. Přípravku, mladší žáky a starší žáky. 

Přípravka, kam dochází pravidelně 9 

dětí, trénuje každé pondělí od 14.30 hodin 

do 16.00 hodin v tělocvičně budovy ZŠ 

Dobřany pod vedením Jana Hajšmana, 

který připravuje děti především 

komplexně. Specifické dovednosti 

potřebné pro florbal se samozřejmě také 

trénují, ale důležitější je všeobecný rozvoj 

a tvorba pozitivního vztahu ke sportu a 

pohybu vůbec. Z potřebných dovedností 

pro florbal se družstvo věnuje hlavně 

základům florbalové abecedy, vedení 

míčku, přihrávkám a závěr tréninkové 

jednotky se vždy odehrává v zápasovém duchu. Družstvo přípravky s pravidelností v květnu 

hraje přátelské utkání proti družstvu Stodu a v červu se vybraní chlapci účastní okresního kola 

florbalové soutěže. Za období od září do konce roku 2019 nesehráli žádné přátelské utkání, ani 

nehrají oficiální soutěž. Mezi hráči se nachází talentovaní chlapci, kteří si zahráli za školní 

výběr v Poháru hejtmana Plzeňského kraje. V tomto turnaji, který se uskutečnil ve Stodu tým 

obsadil třetí místo. 

 Šestnáctičlenné družstvo mladších žáků trénuje ve sportovní hale ve středu od 15.30 

hodin do 17.00 hodin pod vedením trenérů V. Kouřila a D. Hlouška. V první polovině roku 

2019 chodilo do haly i 30 dětí, od září jich dochází 16. Komplikace při trénování jsou 

způsobeny rozdílnou výkonností a věkem chlapců. V družstvu jsou chlapci sedmiletí, ale i 

dvanáctiletí. Nicméně, ti mladší se snaží věkový i výkonnostní rozdíl dohnat bojovností. 

Chlapci při tréninku zdokonalují práci s holí, zkvalitňují přesnost, rychlost a načasování 

přihrávek, zvyšují fyzickou kondici a učí se taktickému myšlení. Nezapomínáme ani na zábavu 

a všeobecnou průpravu, každý trénink proto zahajujeme souborem her, které chlapce baví. 

Oficiální soutěž v této kategorii nebyla vypsána, ale podařilo se zorganizovat několik 

turnajových dnů, kde soupeřem našim chlapcům byly družstva Oseka, Radnice a Fbš Plzeň. 

Turnaje se pořádaly v Dobřanech a v Nezvěsticích, další turnaje byly plánovány na březen a 

duben roku 2020. Družstvo mladších žáků se v konkurenci týmů neztratilo, na turnaji 

v Nezvěsticích podávalo velmi dobrý a zodpovědný výkon. Florbalový oddíl má pro děti slušné 

materiálové vybavení, které každý rok doplňujeme, případně obnovujeme z finančního 

příspěvku na mládež od města Dobřany. Potýkáme se s nedostatkem brankářů a dětí celkově, 

s jejich výkonností a fyzickou zdatností. Důležité pro nás ale je, že chlapce hra baví a většina 

z nich se tréninků účastní pravidelně. Vzhledem k tomu, že máme pouze jeden trénink týdně po 

dobu jedné a půl hodiny, nedokážeme zvednout výkonnost chlapců tak, jak bychom si přáli. 

Výsledky na turnajích ovšem ukazují, že držíme krok i s družstvy, která trénují 2x, či 3x 

v týdnu.  

Starší žáci trénují ve sportovní hale města Dobřany každé úterý od 18.30 hodin do 20.00 

hodin. Tréninků se pravidelně účastní 12 hráčů a dva brankáři. Tento tým je zapojen do 

regionální soutěže Blmf (Bohemia liga malého florbalu). Soutěž je koncipována pro menší 

kluby, které mají problémy s množstvím hráčů. Na rozdíl od oficiálního florbalu se hraje pouze 

s třemi hráči v poli a brankářem.  Družstvo od září 2019 odehrálo 9 kol soutěže a před jejím 
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pozastavením se pohybovalo na ve středu tabulky. Oporou týmu je talentovaný hráč David 

Hloušek, který si vyzkoušel i několik utkání v mužské kategorii, kde jeho výkon byl srovnatelný 

jak po fyzické, tak i po herní stránce, dokázal se i střelecky prosadit. Další oporou je Daniel 

Noska, který také tvoří základní kostru týmu. Důležitější je, že kluci pracuji jako celek a pokud 

nejsou oslabeni o nemocné hráče, nebo hráče hrající jiné soutěže, tak v turnajových dnech 

podávají kvalitní výkony. 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci spolku 

 

Vyjma sportovní činnosti:  

- spolupořadatelství Půlmaratonu Plzeňského kraje – duben 2019  

 

8. Ostatní informace 

 
- V roce 2019 došlo k bezúplatnému převodu (darování) veškerého nemovitého majetku TJ 

Dobřany, z.s. na město Dobřany a k jeho následnému vypůjčení k výlučnému užívání TJ 

Dobřany, z.s. na dobu 30 let.  

- V roce 2019 ukončil svoji činnost v TJ Dobřany, z.s. oddíl volejbalu 

- V roce 2019 byl přijat do TJ Dobřany, z.s. oddíl atletiky 

- V roce 2019 byl oficiálně předán k užívání nový hokejbalový stadion, později nazván 

jako ,,Pebal aréna‘‘ 

 

9. Úkoly pro období roku 2020 

 
• zajistit naplnění stanoveného rozpočtu a ekonomické zajištění další činnosti TJ,  

• rozšiřovat členskou základnu o nové členy, zejména z řad dětí a mládeže, 

• dosahovat co nejlepších sportovních výsledků,  

• úzce spolupracovat s městem Dobřany, Plzeňských krajem a dalšími institucemi, 

• vzorně reprezentovat TJ Dobřany, z.s. a město Dobřany, jakožto jejího nejvýznamnějšího 

podporovatele.  

 

 

 

 

v Dobřanech 17. 5. 2020                                                Mgr. Luděk Reitšpies 

                                      předseda TJ  

 

 

 

 

 

Přílohy:  

  

- výsledovka za rok 2019 

 


