
TJ Zikuda Turnov
2019 - 2020

1. Pøehled družstev a tréninkových skupin

Trenér a vedoucí družstva

Volejbalová soutìž

Tréninky

Trenéøi

Volejbalová soutìž

Tréninky

Vedoucí družstva                                                                 Tréninky

Volejbalová soutìž

Muži

Ženy A

Ženy B

 

Michal Folprecht               folprecht.m@seznam.cz       
                                           724 541 665                           

 2. liga mužù 
(Skupina B - TJ Žïár nad Sázavou, VK Dukla Liberec, VK Dvùr Králové nad Labem, VK Choceò,
TJ Jiskra Havlíèkùv Brod, SKP Kometa Brno, TJ Lokomotiva Èeská Lípa, TJ Sokol AMS Èeská Tøebová, 
VK Hronov)

Støeda - hala Dukly Liberec (17:00 - 19:00)
Pátek - hala TJ Turnov (16:00- 18:00) 

Pavel Starý            pavka.staroch@seznam.cz       Jan Mlejnek           jendismlejnek@seznam.cz
 (vedoucí dr.)            777 165 459                                                             737 109 450

2. liga žen 
(Skupina B - Volejbal Èervený Kostelec, TJ Bižuterie, TJ Sokol Geodézie Èeská Tøebová, 
TJ Lokomotiva Liberec, FC Malibu Mladá Boleslav, TJ Slovan Chabaøovice, VSK Spartak Dìèín, 
TJ Sokol Žižkov, TJ Svitavy)

Pondìlí - hala TJ Turnov  (18:45 - 20:30)
Ètvrtek - hala TJ Turnov - centr (20:00 - 21:30)       1 x týdnì individuálnì posilovna 

Monika Kabátová         kabatovamoni@seznam.cz            Pondìlí - hala TJ Turnov  (18:45 - 20:30)
                                       605 962 497                                   Pátek - hala TJ Turnov (16:00 - 18:00)

KP - I. tøídy

                                  

 

   

Hlavní partner klubu



Kadetky

Starší žákynì

Mladší žákynì

Starší pøípravka

Trenéøi

Volejbalové soutìže

Tréninky

Trenéøi    

Volejbalové soutìže

Tréninky

Trenéøi    

Volejbalové soutìže

Tréninky

Hlavní trenér a vedoucí družstva  

Volejbalové soutìže

Tréninky

 

                              

                              

                        

Pavel Starý            pavka.staroch@seznam.cz       Jan Mlejnek           jendismlejnek@seznam.cz
 (vedoucí dr.)            777 165 459                                                             737 109 450

1. liga kadetek
Èeský pohár kadetek a juniorek
Krajský pøebor juniorek
Krajský pøebor žen - II. tøídy 

Pondìlí - posilovna GyTu
Úterý - ZŠ Skálova (16:30 - 18:30)
Støeda - hala TJ Turnov (16:30 - 18:00)
Ètvrtek - regenerace
Pátek - hale TJ Turnov (15:00 - 16:30 - nahrávaèky, 16:30 - 18:00)

         
 

Tomáš Turek              tyty@volny.cz                       Tomáš Kuncíø              tomaskuncir@gmail.com           
(vedoucí dr.)                730 135 773                                                              777 439 072                                             

Krajský pøebor starších žákyò
Okresní pøebor žactva/dorostu

Pondìlí - ZŠ Skálova (17:30 - 19.30)
Støeda  - hala TJ Turnov (14:30 - 16.30)
Pátek - hala TJ Turnov (14:30 - 16:00)

         
 

Pavel Mašek              masulda@post.cz                       Filip Ziegler             kovoziegler@volny.cz                  
(vedoucí dr.)               777 092 703                                 731 455 408                                            

Krajský pøebor mladších žákyò A, B
Okresní pøebor žactva
BMV turnaje - okres a kraj

Pondìlí - hala TJ Turnov (14:15 - 15.45)
Støeda  - hala TJ Turnov (14:30 - 16.30)
Pátek - hala TJ Turnov (14:30 - 16:30)

Jiøí Jansta            777cert@seznam.cz                                     
                              774 202 607                              

BMV turnaje - okres a kraj

Pondìlí - hala TJ Turnov (14:15 - 15:45)                 Starší pøípravka je urèena pro zaèáteèníky z cca 
Støeda - hala TJ Turnov (14:30 - 16:30)                     3. až 5. tøíd.



Mladší pøípravka

Pozdní sbìr

Dospìlí

Mládež

Platba èlenských oddílových pøíspìvkù

Trenérky  

Volejbalové soutìže

Tréninky

Trénink

2. Èlenské oddílové pøíspìvky a licenèní poplatky ÈVS

Pouze pøevodem na úèet TJ Turnov

Splatnost èlenských pøíspìvkù na sezónu 2019 - 2020

Potvrzení pro pojiš�ovnu!!!

                       
Kateøina Zajgerová          chamca@turnov.org    Tereza Kováøová         tereza.kovarova@partners.cz      
                                          774 133 239                                                     774 681 011

BMV turnaje - okres a kraj 

Pondìlí - tìlocvièna GyTu (16:30 - 17:30)
Ètvrtek  - tìlocvièna GyTu (16:30 - 17:30)

Pátek - tìlocvièna Špéry(16:00 - 18:00)

Touto cestou bychom Vás chtìli požádat o uhrazení sezónních èlenských pøíspìvkù dle následujících 
podmínek:

Výše roèních pøíspìvkù pro dospìlé:
2.000,- Kè - aktivní èlen hrající organizované soutìže
1.500,- Kè - hostující hráè v našem oddíle
1.000,- Kè - aktivní èlen nehrající organizované soutìže
200,-  - èlen hostující v jiném oddíle, neaktivní èlen
0,- Kè - èestní èlenové, výbor oddílu, trenéøi

Výše roèních pøíspìvkù pro mládež:
3.000,- Kè - aktivní èlen mládeže
2.500,- Kè - aktivní èlen, který má v mládeži sourozence, aktivní èlen mladší pøípravky
Veškeré výjimky schvaluje výbor oddílu.

Èíslo úètu: 

Dospìlí jsou povinni uhradit roèní èlenské pøíspìvky nejdéle do konce záøí 2019.

Mládež mùže uhradit pøíspìvky najednou (do konce záøí 2019) nebo ve dvou splátkách (polovinu do  
konce záøí 2019 a zbytek  do konce ledna 2020). 

Pokud èlen nebude mít uhrazené pøíspìvky za danou sezónu, mùže to být dùvodem vylouèení 
z oddílu!

Pokud budete chtít žádat pøíspìvek na pohybové aktivity od VZP, sdìlte nám to prosím pøedem. Dle 
instrukcí pojiš�ovny vám musíme vystavit fakturu na dohodnutou èástku, kterou následnì zaplatíte 
pøevodem na náš úèet. Poté se do pojiš�ovny dostavíte se zmínìnou fakturou a výpisem z vašeho úètu, 
kde bude vidìt, že platba probìhla. Žádat o pøíspìvek mùžete max. do 3 mìsícù od zaplacení.

10006-25835581/0100, v.s. 40, 
specifický symbol = rodné èíslo hráèe, 
do zprávy pro pøíjemce uveïte JMÉNO a PØÍJMENÍ - PØÍSPÌVKY

Mladší pøípravka
je urèena pro dìti
z cca 1. až 2. tøíd.



4. Licenèní poplatky Èeského volejbalového svazu

5. Povinné lékaøské prohlídky

Každý hráè, který bude hrát organizované soutìže ÈVS musí každý rok uhradit licenèní poplatky. 
Výše poplatku se liší podle vìku v dobì zaplacení -  do 18 let to je 100,- Kè, od 18 let to je 200,- Kè. 
Týká se jen hráèù a hráèek, kteøí budou na oficiálních soupiskách ÈVS - tedy v našem pøípadì hráèek 
hrajících šestkové soutìže (mladší žákynì a starší).

Poplatky budou vybírat v hotovosti trenéøi jednotlivých družstev a to do 7. záøí 2019.

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a  Soutìžního øádu volejbalu jsou pro všechny hráèe  
(dospìlé i mládež) povinné lékaøské prohlídky. Bližší informace jsou dostupné v samostatném 
materiálu, který bude k dispozici.

Pokud jste v našem oddíle novì a budete absolvovat první lékaøskou prohlídku, dle vyhlášky je 
potøeba absolvovat vstupní lékaøskou prohlídku. Její souèástí je i klidové EKG vyšetøení. 
Ti z Vás, kteøí jste v minulém roce již vstupní lékaøskou prohlídku absolvovali, byste mìli podstoupit 
pravidelnou lékaøskou prohlídku, u níž se EKG dle lékaøù doporuèuje udìlat jednou za dva 
roky. 

Prosíme nové èleny o dodání potvrzení svým trenérùm v nejbližším možném termínu po 
registraci v oddíle . Stávající èlenové dodají lékaøskou prohlídku do 7. záøí 2019 nebo tìsnì pøed 
ukonèením platnosti v tuto chvíli prohlídky platné. 

3. Èestné èlenství
Volejbalový oddíl TJ Turnov po nìkolikaletém plánování zavádí kategorii 
èestného èlena. Jsme si vìdomi, že v dlouhé historii našeho volejbalového 
oddílu pùsobila celá øada hráèù, hráèek, trenérù, èi funkcionáøù, kteøí by si 
toto oznaèení zasloužili a kteøí by mìli bezesporu právo stát na pomyslném 
piedestalu našeho oddílu. 
V tuto chvíli jsme novì na startovní èáøe a èestným èlenem se mùže stát 
rozhodnutím výboru žijící èlen (bez ohledu na vìk), který se významným 
zpùsobem zasloužil o rozvoj volejbalového oddílu TJ Turnov. Každý èestný 
èlen obdrží plaketu èestného èlena, pamìtní list a na webu oddílu bude 
zaøazen do galerie èestných èlenù.

6. Nábory do volejbalového oddílu 
Neustálé rozšiøování naší èlenské základny je naším dlouhodobým 
úkolem. V následujícím roce bychom rádi rozšíøili øady našich 
nejmenších volejbalistù a pøijali nové holky i kluky do mladší 
pøípravky (zaèáteèníci z 1. a 2. tøíd, po dohodì i dìti pøedškolního 
vìku) a starší pøípravky (zaèáteèníci z cca 3. - 5. tøíd).

V našem oddíle systematicky pracujeme s dívèí složkou, kterou 
máme relativnì v dostateèném poètu zastoupenou ve všech 
vìkových kategoriích.  Jako oddíl bychom chtìli  v budoucnosti 
založit i perspektivní skupinu mladších žákù, proto v rámci náborù do 
starší pøípravky hledáme nìkolik chlapcù (narození 2009, 2010), kteøí 
by doplnili stávající skupinu. 

Pokud se ve Vašem okolí vyskytují dìti, které by rády zaèaly hrát 
volejbal, budeme moc rádi za jakákoliv doporuèení.

Hlavní nábor probìhne bìhem Dne otevøených dvìøí na zaèátku 
záøí 2019.



7. Oddílová souprava pro dìti

8. Nabídka oddílových ponožek

9. Nabídka oddílových trièek

10. Propagace klubu

11. Tréninkové prùkazy

12. Letní volejbalová soustøedìní 2020

13. První tréninky

Minulý rok vznikla nová oddílová souprava. V letošním roce bychom 
ve spolupráci s firmou Texoplus, která je vyrábí, vyvinuli dìtské velikosti,
aby v pøípadì zájmu mohli mít teplákovku i naši nejmenší hráèi a hráèky.
Protože dìti velmi rychle rostou, tak navrhneme nìjaký systém, který
by obsahoval vratné zálohy, za nepatrný poplatek pronájem soupravy 
apod. S konkrétním návrhem vás vèas seznámíme.

Necháme opìt zhotovit kvalitní volejbalové ponožky - cena 40,- Kè/pár
Barevné kombinace: bílá + èerné nápisy, èerné + bílé nápisy
Dostupné dvouvelikosti: UK 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14

Zajemci o ponožky se nahlásí svému trenérovi do 7.záøí 2019.

Volejbalový oddíl nabízí svým èlenùm
spoleèná oddílová trièka v rùžové a èerné
barvì.

Nabízené velikosti: XS - XXXL
Cena za triko je 250,- Kè.

Zajemci o trièko se nahlásí svému trenérovi do 7. záøí 2019.

Pro nejmladší kategorie používáme osobní 
tréninkové prùkazy, kde si dìti mohou vést 
záznamy o svých oddílových aktivitách. Vìøíme, 
že tímto zpùsobem zvýšíme motivaci a zapálenost 
našich svìøencù.

Letní volejbalové soustøedìní kadetek a starších žákyò se uskuteèní v termínu 
10. - 14. srpna 2020 v Semilech.

Dìkujeme moc a tìšíme se na další volejbalovou spolupráci. V pøípadì 
jakýchkoliv dotazù neváhejte a kontaktujte nás.

První tréninky zaènou nejdøíve 2. záøí 2019. Bližší informace poskytnou trenéøi jednotlivých družstev.

www.turnov-volejbal.cz                                www.facebook.com/vomltur

Pavel Starý - šéftrenér volejbalového oddílu TJ Turnov
777 165 459, pavka.staroch@seznam.cz


