
 

Závěrečná zpráva z výroční 
členské schůze volejbalového 

oddílu TJ Turnov za rok 2021   
a sezónu 2021 - 2022 

 
       

Pátek 22. dubna 2022 od 18:30 hod. 

Sportbar TJ Turnov 



Program výroční schůze oddílu volejbalu TJ Turnov za rok 2021 

 
1) Zahájení a přivítání členů a hostů, pověření vedení výroční členské schůze – Jan Blažek 

2) Schválení programu jednání a způsobu hlasování 

3) Volba mandátové a návrhové komise – Zuzana Hyblerová, Petra Vaníčková 

4) Volba volební komise – Michal Kříž, Kateřina Zajgerová 

4) Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti výroční členské schůze – Zuzana Hyblerová 

5) Předání ocenění LKVS za celoživotní přínos k rozvoji volejbalu v Libereckém kraji 

5) Zpráva předsedy a šéftrenéra Pavla Starého + zprávy jednotlivých vedoucích družstev 

 Muži – Pavel Starý a Tomáš Kuncíř 

 Ženy „A“ – Jana Matějková 

 Juniorky „A“ = Ženy „B“ – Pavel Starý 

 Juniorky „B“ – Tomáš Kuncíř 

 Starší žákyně „A“ – Pavel Starý 

 Starší žákyně „B“ – připravil Jiří Zýka, přednesl Pavel Starý 

 Mladší žákyně KP6  a KP4 – Pavel Starý 

 Přípravka – Kateřina Zajgerová 

 Beach – připravil Tomáš Turek, přednesl David Černý 

 
6) Zpráva hospodáře Aleše Peciny o hospodaření oddílu  - přednesl David Černý 

7) Diskuze 

8) Volba výboru 

 Seznam kandidátů 

 Volba  

 Sečtení hlasů 

 Vyhlášení výsledků 

 Proslov nového výboru 

9) Zpráva návrhové komise – návrh a schválení usnesení výroční členské schůze 

10) Závěr, volná zábava 



Průběh schůze 
 

 Vedením schůze byl pověřen člen výboru Jan Blažek. 
 Do mandátové a návrhové schůze byly zvoleny Zuzana Hyblerová a Petra Vaníčková. 
 Do volební komise byli zvoleni Michal Kříž a Kateřina Zajgerová. 
 Na schůzi bylo přítomno 28 členů oddílu s volebním mandátem a výroční schůze byla 

dle zprávy mandátové a návrhové komise po 15minutové čekací době 
usnášeníschopná. 

 

 

Předání ocenění LKVS za celoživotní přínos k rozvoji 
volejbalu v Libereckém kraji 

Pavel Starý jako i zástupce LKVS předal ocenění LKVS za celoživotní přínos k rozvoji 
volejbalu v Libereckém kraji. Za náš okres a oddíl byli vybráni Květoslav Šonský (bývalý 
dlouholetý hráč, trenér, funkcionář a zejména živoucí oddílová legenda) a František Zikuda 
(dlouholetý partner a podporovatel našeho oddílu, který má obří zásluhu na dosažení 
nejlepších sportovních výsledků). 

Květoslav Šonský a František Zikuda byli oceněni krajským volejbalovým svazem za rozvoj volejbalu. 



Zpráva předsedy a šéftrenéra Pavla Starého   

Po vynucené tréninkové i herní přestávce způsobené pandemií Covidu-
19 jsem moc rád, že se podařilo odehrát bez větších komplikací celou 
sezónu 2021 – 2022. Pomalu se rozjíždí i společensko-sportovní akce. 
Nadále ve spolupráci s dalšími subjekty pracujeme na rozvoji našich 
sportovišť. Zkrátka pořád se něco děje. V uplynulém období můžeme 
najít jak méně častá negativa, tak převážně řadu pozitiv a úspěchů. 

 

Restart volejbalu 

Jak víme, sezóna 2020 – 2021 nebyla dokončena, resp. v mnoha případech ani nezačala. 
Naštěstí na jaře 2021 se mohla družstva začít těšit a připravovat na novou sezónu, která 
nakonec přinesla bohužel rozpad družstva mužů, ale také velmi solidní výsledky ligových 
žen, rozvoj nejmladší volejbalové přípravky a troufnu si říct snad nejúspěšnější sezónu dívčí 
mládežnické složky. 

 

Zpráva o činnosti mužů – Pavel Starý a Tomáš Kuncíř 

Tato zpráva by se spíše měla jmenovat zpráva 
o nečinnosti mužů. Bohužel poprvé v historii oddílu se 
stalo, že mužský tým nehrál žádnou soutěž. Jak se to 
stalo? Po Covidové pauze se přihlásila soutěž krajského 
přeboru. Na starost měl družstvo jako vedoucí 
z předchozího období Michal Folprecht, pomáhal mu 

Ondra Kovář. Před sezonou byli domluveni jako posily další hráči, kteří tady již dříve 
působili. Další Turnováci přislíbili občasnou účast. Za zlomový bod osobně považuji odchod 
Michala Folprechta na Malou Skálu. Stalo se to cca 14 dnů před zahájením rozlosované 
soutěže. To způsobilo ochablý zájem dalších hráčů a zejména velkou nejistotu, jestli Turnov 
vůbec bude schopen soutěž odehrát. Po zralé úvaze vedení a zbylých hráčů se přistoupilo 
k odhlášení soutěže ještě před jejím zahájením. 

Tato situace nás velmi mrzela, probírali jsme ji i s Petrem Zikudou, který také považoval 
tento moment za nešťastný.  Velmi brzy ale svitla naděje v podobě iniciativy turnovského 
odchovance Tomáše Kuncíře, který přišel s plánem na obnovu mužského týmu a v tomto 
úsilí dostal absolutní zelenou. 

Tomáš již sestavil tým 12 hráčů, kteří vytvoří kádr pro následující sezónu. Muži se chystají 
hrát KP1 Libereckého kraje.  



Zpráva o činnosti žen „A“ – Jana Matějková 

Družstvo žen se hned po uvolnění vládních nařízení vrhlo na tréninky na 
antukových kurtech. Radost, že se může zase trénovat a sejít se, byla 
veliká. Příprava na 2. ligu, kterou jsme v sezoně 2020/2021 udržely, 
probíhala nejprve na antukových kurtech, následně na konci léta jsme 
soustředěním začaly již trénovat v hale. Pro test naší souhry jsme se 
přihlásily i na Český pohár žen. Ten jsme odehrály v Hradci Králové 

a sehrály dva zápasy s družstvy 1. ligy z horní části tabulky, což byla velmi dobrá zkušenost. 
Následně už přišla samotná soutěž 2. ligy žen, kterou se snažíme si hlavně užívat 
a předvádět vždy tu nejlepší hru, na kterou v tu danou chvíli máme. I díky tomu jsme 
zakončily soutěž na krásném 6. místu v tabulce naší skupiny B s 13 výhrami a i bez trenéra 
druhou ligu nadále v Turnově udržely. Tuto sezonu do soutěže nastupovaly: náhra – 
Bubáková Veronika, Plocová Michaela, Zakouřilová Štěpánka, blok – Hejduková Klára, 
Kovářová Tereza, Šírková Veronika, smeč – Smrkovská Monika, Kroupová Michaela, 
Krupařová Jana, Vaníčková Petra, Štrosová Petra, univerzál – Matějková Jana, Svobodová 
Zuzana, Sztymonová Dagmar, libero – Hyblerová Zuzana, Klejchová Kateřina. Fandit 
a posedět s námi chodí: Fučíková Jana, Kordíková Klára, Kučerová Michaela, Dolejší 
Veronika, Mlejnková Petra, Zakouřilová Eliška, Foprechtová Kateřina, Kefurtová Martina, 
Bakaľarová Viktória. 

Pokud se tedy rozhodneme přihlásit do soutěže i následující sezonu, půjde již o 5. sezonu, 
kdy se tu 2. liga žen bude hrát, což je zcela ojedinělé a moc za to všem hráčkám děkuji. 
Nikdo z okolí moc nevěřil, že letos soutěž udržíme, ale povedlo se nám to a jsem za celý tým 
moc ráda. Povedlo se to nejen díky volejbalovým kvalitám, které v nás jistě jsou, ale i proto, 
že volejbal pro nás není jen soutěž, tréninky a chuť vyhrávat, ale především skvělá parta lidí, 
která spolu tráví ráda čas i mimo kurty, halu – ať už jsou to narozeniny, svatby, pečení 
cukroví či jen posezení. Zmiňuji to již po několikáté, ale myslím si, že zvlášť v posledních 
letech je to o to důležitější si to připomenout. My jsme měly skvělý vzor v Pozdním sběru 
a jejich partě a za to jsem jim moc vděčná, co nám předaly. Vidíte, že stačí, aby přišel jeden 
COVID a najednou se nehraje, nejsou výsledky, výhry, prohry a vše soutěžního je najednou 
pomíjivé, ale pokud máte kolem sebe úžasnou partu, která při sobě drží a zvládne lehčí 
i těžší okamžiky, tak taková kamarádství mohou být i navždy, to je teprve výhra. A to bych 
byla moc ráda (i jako bývalá předsedkyně oddílu), aby na to naši trenéři mládeže mysleli při 
vedení dětí. Zvlášť v ženském kolektivu je důležité, aby se holky na hřišti i mimo něj cítily 
dobře a táhly za jeden provaz, pak ačkoliv budou stát před hráčsky lepším týmem, mohou 
i tak podat lepší výkon, než soupeř a klidně i vyhrát. 

 

 



 

Druholigové ženy (2021 – 2022) – TJ Zikuda Turnov „A“ – zleva: Jana Matějková, Kateřina Klejchová, Klára 
Hejduková, Tereza Kovářová, Jana Krupařová, Petra Vaníčková, Veronika Bubáková, Michaela Plocová, Monika 
Smrkovská a Zuzana Hyblerová 
 

Konečná tabulka 2. ligy žen (2021 – 2022) 

1 
 

TJ Slovan Chabařovice 28 19 5 0 4 73:27 2299:1905 67 

2 
 

VSK Spartak Děčín - Rumburk 28 15 5 4 4 72:38 2438:2174 59 

3 
 

TJ Tatran Střešovice B 28 16 2 2 8 60:42 2268:2095 54 

4 
 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště 28 16 1 2 9 59:42 2251:2077 52 

5 
 

TJ Sokol Žižkov I B 28 12 1 3 12 53:54 2276:2324 41 

6 
 

TJ ZIKUDA Turnov 28 10 3 2 13 47:58 2155:2286 38 

7 
 

TJ Sokol Družba Suchdol 28 6 1 3 18 35:67 2068:2305 23 

8 
 

USK Pardubice 28 0 0 2 26 13:84 1745:2334 2 

 

Zpráva o činnosti mládeže – Pavel Starý 

Doba po Covidu přinesla řadu obav, jestli se povede přivézt mládež zpátky ke sportu. Tyto 
obavy se v Turnově nepotvrdily, ba naopak. Ztráty na úrovni jedinců byly vyváženy nabráním 
nových hráčů a hráček napříč kategoriemi. Nadále se potýkáme s nedostatkem chlapců 
a tím nefungujícími družstvy v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Platí pořád to 



samé, že dokud se nenajde zapálený trenér (nejlépe otec-volejbalista), tak se situace 
nezlepší. Malou útěchou může být fakt, že podobná situace je v celé republice, kde holek 
hrajících volejbal je zhruba 4 x více než chlapců. Solidní základ chlapců pro budoucí tým je 
v naší přípravce, což by mohla být výzva pro nové trenéry. Na druhé straně, co se týče dívčí 
mládežnické složky, tak se můžeme pochlubit nejen kvantitou, ale především kvalitou 
předvedených výsledků. 

  

Zpráva o činnosti juniorek „A“ = žen „B“ 

Tréninková skupina je vedena trenérskou dvojicí Pavel Starý 
a Jan Mlejnek. Do skupiny patří zejména Denisa Franzová, 
Markéta Horáková, Magdalena Hrochová, Nikola Karlová, 
Kateřina Prchalová, Anna Václavů, Vanesa Volková a Anna 
Šebestová. Tyto hráčky jsou občas doplňovány mladšími 
(Barbora Bratršovská, Julie Dolejšová, Ivana Linhartová). 

V rámci hostování se občas objevují jablonecká Sára Břešťáková a turnovské odchovankyně 
hrající za Plzeň Kateřina Stará, Tereza Stará a Sára Šebková. 

Tyto hráčky hrály a hrají dvě soutěže. V krajském přeboru kadetek a juniorek vyhrály 
všechna utkání a se ztrátou pouhých dvou setů celou soutěž suverénně vyhrály. Nejlepší 
hráčkou soutěže byla vyhlášena turnovská nahrávačka Markéta Horáková.  

 

Vítězky KP kadetek a juniorek (2021 – 2022) – TJ Zikuda Turnov „A“ – horní řada zleva: Vanesa Volková, Nikola 
Karlová, Anna Šebestová, Kateřina Prchalová, dolní řada zleva: Anna Václavů, Magdalena Hrochová, Denisa 
Franzová a  Markéta Horáková 



 

Konečné pořadí KP kadetek a juniorek (2021 – 2022) 

 1. TJ Zikuda Turnov „A“ 63, 2. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 53, 3. TJ 
Jiskra Nový Bor 49, 4. Schrödingerův institut 46, 5. TJ Zikuda 
Turnov „B“ 34, 6. BV Vratislavice 33, 7. Roroš Nové Město p. S. 31, 
8. TJ Slovan Varnsdorf 22. 9. TJ Bižuterie A 17, 10. USK Slavia 
Liberec B 15, 11. SK Ještědská 6 

Za zajímavost stojí i fakt, že toto družstvo bylo vyhlášeno 3. 
nejlepším družstvem mezi dospělými týmy v anketě Sportovec 
Turnova. 

Markéta Horáková – nejlepší hráčka KP kky a jky (2021 – 2022) 

 

Během víkendu 23. – 24. 4. 2022 turnovské 
volejbalové juniorky zavítaly do Žďáru nad 
Sázavou, kde jako suverénní vítězky krajského 
přeboru absolvovaly kvalifikaci o postup do 
juniorské ligy. Jejich výkony měly vzestupnou 
tendenci a s konečnou bilancí 3 výher a jedné 
těsné porážky obsadily 2. místo a zajistily si tak 
postup do ligové soutěže! 

Ligová kvalifikace (Žďár nad Sázavou) 

Celkem 6 účastnic bylo rozděleno ve Žďáru do 2 tříčlenných skupin. V sobotu si Turnovačky 
poradily s Mělníkem 3:1 a Vejprnicemi 3:2 a postoupily tak do nedělních finálových bojů, kde 
v klíčovém utkání skvělým výkonem přehrály domácí Žďár 3:0, aby nakonec svedly 
fantastickou bitvu s Hradcem Králové, kterému podlehly těsně 2:3. 

Sobotní skupina A2:  
TJ Zikuda Turnov - TJ EMĚ Mělník 3:1 (21,-20,17,21) 
TJ Zikuda Turnov - TJ Sokol Vejprnice 3:2 (18,25,-18,-23,8) 
 
1. TJ Zikuda Turnov 2 2 0 0 6:3 203:185 5 
2. TJ Sokol Vejprnice 2 1 1 0 5:5 209:202 3 
3. TJ EMĚ Mělník 2 0 2 0 3:6 178:203 1 
 
 
Nedělní finálová skupina A: 
TJ Zikuda Turnov - TJ Žďár nad Sázavou 3:0 (18,21,14) 
TJ Zikuda Turnov - TJ Slavia Hradec Králové B 2:3 (-15,26,23,-12,-10) 



1. TJ Slavia Hradec Králové B 3 3 0 0 9:3 277:229 8 
2. TJ Zikuda Turnov 3 2 1 0 8:5 273:268 6 
3. TJ Žďár nad Sázavou 3 1 2 0 4:7 220:237 3 
4. TJ Sokol Vejprnice 3 0 3 0 3:9 238:274 1 
 

Sestava úspěšných postupujících:  Markéta Horáková (N), Julie Dolejšová (S, U), Nikola 
Karlová (U), Anna Václavů (B), Vanesa Volková (B), Magdalena Hrochová (S), Deniza Franzová 
(S, L), Anna Šebestová (S), Kateřina Prchalová (L), trenéři Pavel Starý – Jan Mlejnek – Martin 
Fajl 

Juniorky „A“ také v sezóně 2021 – 2022 hrály jako ženy „B“ KP2 žen Libereckého kraje. V celé 
sezóně podlehly jen družstvu Malé Skály a skončily za nimi na 2. místě. 

Konečná tabulka KP2 žen (2021 – 2022) 

1  Volejbalový klub Malá Skála 24 19 3 1 1 68:17 1978:1613 64 
2  TJ Zikuda Turnov „B“ 24 19 1 2 2 65:18 1955:1544 61 
3  Tělocvičná jednota Sokol Poniklá 24 11 4 1 8 53:38 2015:1878 42 
4  Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor 24 11 2 0 11 43:41 1802:1789 37 
5  Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště 24 5 2 5 12 34:58 1797:2036 24 
6  Sportovní klub policie Česká Lípa 24 6 1 1 16 26:58 1718:1921 21 
7  TJ Slovan Varnsdorf 24 0 0 3 21 13:72 1545:2029 3 

V následující sezóně budou juniorky „A“ hrát 1. ligu kategorie U22. 

 

Zpráva o činnosti juniorek „B“ 

Tým pod vedením Tomáše Kuncíře vstoupil do sezony po úvodním 
srpnovém soustředění v Semilech v počtu 10 hráček. Základní osu týmu 
tvořily hráčky Barbora Hrdinová, Michaela Kočová, Michaela Tomešová, 
Lea Pavlatová, Veronika Podzemská, Anna Suchomelová, Veronika 
Zárybnická a Simona Židů (věkem kadetky – rok narození 2005 a  2006).  
Tým byl doplněn dvěma hráčkami z turnovského „A“ týmu ve věku 

juniorek (Andrea Richterová, Šárka Hrušková – rok narození 2003), ty se však během září 
a listopadu rozhodly s volejbalem skončit. V průběhu sezony se vrátila hráčka z Lomnice 
Anežka Kubánková, která však zasáhla pouze do jednoho turnaje. Na 4 turnajích s týmem 
byla hráčka ze starších žákyň Linda Peštová a jednou vypomohla s nedostatkem hráček Julie 
Pazderská.  

Tým kadetek a juniorek TJ Turnov „B“ přihlásil v sezoně 2021 – 2022 pouze KP kadetech 
a juniorek Libereckého kraje. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 týmů. Po dvou 



rozřazovacích turnajích, kdy se průběžně odehrálo systémem každý s každým 11 zápasů, se 
tým umístil na průběžném 8. místě.  

Do další fáze soutěže tak tým vstupoval ve 2. výkonnostní lize. První turnaj po zlepšených 
výkonech oproti základní části se podařilo vyhrát a tým si tak na domácí palubovce zajistil 
postup mezi 4 nejlepší týmy krajského přeboru. Další turnaj se konal znovu na domácí scéně 
v tělocvičně ZŠ Skálova. Zde nebojácným výkonem za podpory fanoušků odehrála děvčata 
tři velice vyrovnaná utkání, kdy se až na zápas s turnovským A týmem, podařilo dalším 
jasným favoritům z Mnichova Hradiště a Nového Boru sebrat vždy jeden set a zahrát si tak 
dva vypjaté tiebreaky. Ty se nepodařilo ovládnout a tak i přes zisk 2 cenných bodů tým 
sestoupil. Dalšího turnaje se děvčata nezúčastnila z důvodu karantény Covidu-19. Dále se 
podařilo vyjednat setrvání ve druhé lize na základě absence týmu USK Liberec, který také 
své zápasy kontumoval. V pořadí čtvrtý turnaj se odehrál na půdě Nového Boru. Zde se dvě 
úvodní utkání s Varnsdorfem a Novým Městem pod Smrkem příliš nevedla, ale po zvládnutí 
koncovek tým vyhrál oba zápasy a čekal jej rozhodující zápas o postup do vyšší ligy. Proti 
favorizovanému Novému Boru se podařilo utkání zdramatizovat a dovést utkání do 
tiebreaku, kde po nevynucených chybách tým prohrál.  

Poslední fáze soutěže byla na programu při závěrečném turnaji v Jablonci, a to podle 
průběžného zisku bodů z celkového pořadí v přeboru to tým zařadilo znovu do druhé 
výkonnostní skupiny (Vratislavice, Varnsdorf a Nové město pod Smrkem), kterou se podařilo 
vyhrát a zajistit si tak celkové 5. místo v krajském přeboru Libereckého kraje.  

Poděkování za reprezentaci oddílu a bojovných výkonů patří všem hráčkám a obzvlášť těm, 
které aktivně trénují a posouvají své herní dovednosti. Tým ve složení kadetek předváděl 
skvělé výkony a rovnal se tak i věkem starším hráčkám.  

 

Juniorky „B“ (2021 – 2022) – zleva: Michaela Tomešová, Barbora Hrdinová, Veronika Zárybnická, Simona Židů, 
Lea Pavlatová, Šárka Hrušková, Anna Suchomelová, Veronika Podzemská a Michaela Kočová 
 



Zpráva o činnosti starších žákyň „A“ – Pavel Starý 

Tuto tréninkovou skupinu vedlo trenérské duo Pavel Starý 
a Jiří Šulc. Během Covidové pauzy využívali všech možných 
příležitostí, aby hráčky mohly trénovat. Pořádali jsme online 
posilovací tréninky, trénovali jsme na antuce s rozestupy, 
v hale s nasazenými rouškami. Podařilo se nám volejbalově 

poskočit, konsolidovat celý tým a dosáhnout vynikajících výsledků. 

První úspěch přišel už v úvodní kvalifikaci Českého poháru starších žákyň. Při úplné 
premiéře se podařilo postoupit do nejlepší výkonnostní osmičky východní části. Po dobu 
celé celorepublikové soutěže jsme zaznamenali 20 vítězství a 14 porážek. Nakonec z toho 
bylo vynikající celkové 20. místo z 64 zúčastněných týmů. Za cenné považujeme výhry nad 
tradičními baštami extraligového volejbalu – Olomoucí, Prostějovem, Přerovem, Olympem 
Praha a mnoha dalšími. 

V KP starších žákyň Turnovačky ztratily jediný set a celou soutěž s jasným náskokem vyhrály. 
Nejlepší hráčkou soutěže byla vyhlášena turnovská univerzálka Julie Dolejšová. 

Celkové pořadí KP starších žákyň Libereckého kraje (2021 – 2022):  

1  TJ Zikuda Turnov „A“ 20 19 1 0 0 40:1 1009:549 59 
2  TJ Jiskra Nový Bor 20 16 1 1 2 35:7 991:588 51 
3  TJ Bižuterie 20 14 3 0 3 34:9 992:664 48 
4  SK Ještědská Liberec 20 10 3 0 7 26:17 892:819 36 
5  TJ Sokol Mnichovo Hradiště 20 10 0 4 6 24:20 879:868 34 
6  Vrtule Frýdlant 20 8 2 0 10 20:22 877:890 28 
7  TJ VK Dukla Liberec 20 7 1 5 7 21:25 892:905 28 
8  TJ Slovan Varnsdorf 20 4 3 2 11 16:29 813:960 20 
9  TJ Bižuterie „B“ 20 4 2 1 13 13:30 718:958 17 
10 

 
TJ Jiskra Nový Bor „B“ 20 2 0 2 16 6:36 620:992 8 

11  TJ Zikuda Turnov „B“ 20 0 0 1 19 1:40 517:1007 1 
 

Sestava starších žákyň „A“ TJ Zikuda Turnov (2021 – 2022): Bobišová Michaela, Bratršovská 
Barbora, Bučková Tereza, Dolejšová Julie, Donátová Adéla, Kučírková Nikola, Linhartová 
Ivana, Pazderská Julie, Peštová Linda, Ruckensteinerová Anna, Sirůčková Anežka, Šulcová 
Kristýna, Šulcová Martina, Zelnická Kateřina, trenérské duo Pavel Starý – Jiří Šulc 
a nejvěrnější fanoušci Robert Bratršovský a Jan Kučírek  

Za zmínku stojí i skutečnost, že tyto hráčky tvoří základ krajského výběru KCM, které se pod 
vedením trenérského tria Pavel Starý – Petra Břešťáková (Bižuterie Jablonec) – Jiří Šulc 
zúčastní na konci června 2022 Letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Na LODM 
obsadil výběr Libereckého kraje konečné 8. místo. 

https://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=75828
https://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=75829


Většina hráček se také zúčastnila celorepublikových kempů ČVS „Benjamínci a Naděje“, 
které vybírají budoucí mládežnické reprezentantky. Julie Dolejšová a Anežka Sirůčková byly 
v červenci 2022 pozvány do společné přípravy reprezentačního družstva U16 (2008 – 2009). 

 

Starší žákyně TJ Zikuda Turnov „A“ (2021 – 2022) - vítězky KP sžky – zleva: Anna Ruckensteinerová, Michaela 
Bobišová, Linda Peštová, Kristýna Šulcová, Martina Šulcová, Nikola Kučírková, Julie Dolejšová, Barbora 
Bratršovská, Tereza Bučková, Ivana Linhartová a Julie Pazderská 
 

Zpráva o činnosti starších žákyň „B“ – Jiří Zýka 

Ve starších žákyních TJ Turnov „B“ se během 
sezóny 2021 – 2022 zapojilo celkem 12 hráček – 
Adéla Bradáčová, Anežka Cvrčková, Adéla 
Donátová, Martina Drahoňovská, Kristýna 
Nováková, Klára Němečková, Emma Patočková, 
Kateřina Zelnická, Petra Zikudová, Klára Zýková, 
Marie Čivrná a Tereza Šorfová. Z tohoto počtu 
patřily 4 hráčky svým věkem ještě do mladších 
žákyň. Klára Němečková a Martina Drahoňovská 
během sezóny ukončily svou činnost. Hlavním 
trenérem byl Jiří Zýka, občas mu vypomáhali Jiří 
Šulc a Iveta Donátová. 

Starší žákyně TJ Zikuda Turnov „B“ (2021 – 2022) – horní 
řada zleva: Kateřina Zelnická, Adéla Bradáčová, Kristýna 
Podolková, dolní řada zleva: Tereza Šorfová, Kristýna 
Nováková, Klára Zýková a Anežka Cvrčková 



 

I přes věkovou různorodost se ve skupině udělala fajn parta holek, na kterých je vidět, že je 
volejbal začal bavit a chtějí se zlepšovat. Zpočátku byl jejich přístup poměrně laxní, ale 
s postupným zlepšováním individuálních dovedností je volejbal opravdu chytl a je to znát 
na celkovém přístupu. Dobrý kolektiv se projevoval i v průběhu soutěže – KP starších žákyň, 
kde holky působily velmi bojovně a energicky. Trochu smolné bylo personální obsazení 
těchto turnajů – kdy jsme se scházeli někdy v 6 – max. v 9.   Bylo to hlavně zásluhou Covidu-
19 a karantén. Přesto všechno jsme soutěž v pohodě a s dobrou náladou dohráli. 
Výsledkově to nebylo nic moc – poslední místo je spíše útěchou – ale zisk titulu 
„nejsympatičtější družstvo“ holky velmi potěšil. 

Výkonost jednotlivých děvčat se v průběhu sezóny velmi zlepšovala. Největší progres jsme 
zaznamenali na útoku (razanci a kvalitě úderu) a na příjmu. Chci také poděkovat za podporu 
a přístup rodičů. 

Věřím, že se dobrá parta udrží i na příští sezónu a dostaví se i dobré výsledky. 
 

 

Zpráva o činnosti mladších žákyň – Pavel Starý 

Soutěže mladších žákyň byly určeny v sezóně 2021 – 2022 pro hráčky 
narozené v roce 2009 a mladší. Turnov měl přihlášené jedno družstvo 
v krajském přeboru v šestkovém volejbale a  jedno družstvo 
v krajských čtyřkách (O pohár předsedy KVS). Všechny hráčky, které 
v těchto soutěžích působily, pochází z 3 různých tréninkových skupin – 
starších žákyň „A“, starších žákyň „B“ a skupiny mladších žákyň a starší 

přípravky. Na tréninku všech skupin se podílí Pavel Starý, Jiří Šulc, Jiří Zýka, Iveta Donátová, 
Nikola Karlová a Richard Pinta. 

V soutěži KP6 vedlo družstvo trenérské duo Jiří Zýka a Jiří Šulc. Turnovské hráčky po celou 
sezónu předváděli nejlepší volejbal a svým soupeřkám zatápěly zejména na podání a útoku. 
Zkušenější hráčky dokázaly pomoct těm mladším a celý tým se během soutěž stále lepšil. 
I v nejmladších dívčích šestkách Turnov zvítězil a získal titul krajských přebornic. Na tomto 
úspěchu se v průběhu sezóny nejvíce podílely hráčky Martina Šulcová, Kristýna Šulcová, 
Adéla Donátová, Kateřina Zelnická, Petra Zikudová, Klára Zýková, Natálie Karlová, Veronika 
Tůmová a Tereza Bučková. 

Nejlepší hráčkou soutěže byla zvolena turnovská smečařka Kristýna Šulcová, která v této 
trenérské anketě těsně předstihla svou sestru, nahrávačku, Martinu. Z jejich vzájemné 
spolupráce těžil celý tým a mají největší zásluhu na tomto úspěchu.  

 



Celkové pořadí KP mladších žákyň Libereckého kraje 2021 – 2022 

1 
 

TJ Zikuda Turnov 30 25 3 1 1 57:7 1531:869 82 
2 

 
TJ Jiskra Nový Bor „A“ 30 23 1 2 4 50:13 1430:1020 73 

3 
 

Tělovýchovná jednota Bižuterie 30 8 2 0 20 20:42 1218:1420 28 
4 

 
TJ Jiskra Nový Bor „B“ 24 5 1 1 17 13:37 817:1174 18 

5  TJ VK Dukla Liberec 30 3 1 4 22 12:53 1042:1555 15 
 

Mladší žákyně TJ Zikuda Turnov (2021 – 2022) – vítězky KP mžky – zleva: Kateřina Zelnická, Kristýna Šulcová, 
trenér Jiří Zýka, Adéla Donátová, Petra Zikudová, Martina Šulcová, Klára Zýková, Natálie Karlová a Veronika 
Tůmová 

 

Na konci března Turnov suverénně ovládl svou 
skupinu 1. kola kvalifikace o účast na 
mistrovství republiky mladších žákyň. Během 
víkendu 23. – 24. 4. 2022 se turnovské mladší 
žákyně zúčastnily druhého kola kvalifikace o 
postup na volejbalové mistrovství republiky. 
V 1. kole kvalifikace, které se hrálo na konci 
března v Kostelci nad Orlicí, nenašly 
přemožitele. V tomto turnaji musely v Novém 
Veselí čelit daleko silnějším soupeřům. Po 

dramatickém průběhu svůj cíl nakonec splnily a dokázaly tak poprvé v historii oddílu 
postoupit na mistrovství České republiky mladších žákyň! 

Během celého turnaje předvedly Turnovačky skvělý kolektivní výkon. Ze sedmi utkání 
podlehly svým soupeřům pouze jednou, ve zbytku utkání zvítězily a doslova vybojovaly 
cenné body, které v konečném součtu znamenaly 3. místo ve skupině E a vysněný postup na 
finálový turnaj. 

https://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=76371


TJ Zikuda Turnov - Frýdek-Místek 2:1 (14, -24, 8) 
TJ Zikuda Turnov - BVC Chodov 2:1 (-12, 18, 7) 
TJ Zikuda Turnov - Nové Veselí 0:2 (-15, -19) 
TJ Zikuda Turnov - 15. ZŠ Plzeň 2:0 (8, 16) 
TJ Zikuda Turnov - Kralupy 2:1 (23, -22, 10) 
TJ Zikuda Turnov - Kometa Praha "A" 2:0 (24, 9) 
TJ Zikuda Turnov - VK KP Brno 2:0 (21, 12) 
 
1. Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí 7 7 0 0 14:2 375:230 19 
2. Beach volleyball club Chodov, zapsaný spolek 7 5 2 0 12:5 351:290 16 
3. TJ Zikuda Turnov 7 6 1 0 12:5 363:296 15 
4. TJ KRALUPY, z.s. 7 3 4 0 8:9 319:347 10 
5. Sportovní klub 15. základní školy v Plzni, z.s. 7 3 4 0 7:8 285:321 10 
6. SK Kometa Praha "A" z.s. 7 2 5 0 6:10 291:328 8 
7. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek - Místek 7 2 5 0 5:11 296:355 6 
8. Volejbalový klub Královo Pole, z.s. 7 0 7 0 0:14 241:354 0 
 

Na tomto úspěchu se podíleli hráčky Martina Šulcová, Kristýna Šulcová, Adéla Donátová, 
Kateřina Zelnická, Petra Zikudová, Klára Zýková, Natálie Karlová, Veronika Tůmová, Tereza 
Bučková a trenéři Jiří Zýka a Jiří Šulc. 

 

Turnovské mladší žákyně bronzové na volejbalovém mistrovství republiky 

O víkendu 13. – 15. května se v Táboře odehrál finálový turnaj mistrovství České republiky ve 
volejbale mladších žákyň. Turnovské družstvo, které se stalo krajským přeborníkem a 
poměrně hladce prošlo úvodními dvěma koly, odjíždělo na jih Čech řádně nažhaveno 
a s velkými očekáváními. Jejich skvělá výkonnost se v turnaji potvrdila a Turnovačky dosáhly 
historického úspěchu, když získaly cennou bronzovou medaili! 

Turnaj byl zahájen již v pátek rozdělením 16 účastníků do 4 čtyřčlenných skupin. Hned 
v úvodním utkání si Turnov poradil s družstvem VK Madeta České Budějovice 2:0 (19, 19). 
V druhém utkání proti Slavii Hradec Králové přišlo druhé vítězství, tentokrát 2:1 (16, -24, 13). 
V sobotu ráno bylo vítězství v úvodní rozřazovací skupině potvrzeno poslední výhrou nad VO 
TJ Lanškroun 2:0 (24, 11). 

Druhou fází turnaje bylo rozdělení družstev z prvních 3 míst do dvou šestičlenných skupin, 
když se započítávaly výsledky se soupeři z úvodních skupin. Turnov pokračoval dalšími 
výhrami nad SK ZŠ Mikulova Praha 2:0 (20, 16) a nad družstvem Volleyball Nymburk 2:0 (13, 
22). První zaváhaní, které bylo způsobeno i nakumulovanou únavou několika po sobě 
jdoucích zápasů, přišlo proti družstvu Beach Olomouc, kterému Turnov podlehl 0:2 (-20, -17). 
Tento výsledek přinesl neskutečné nervy. Momentální situace v průběžné tabulce nahrávala 



Nymburku a Olomouci. Tato družstva měla postup do semifinále v posledním utkání ve 
svých rukou. Turnovačky mohutně povzbuzovaly jejich soupeře a těm se oba konkurenční 
týmy podařilo porazit. Turnov tak vyhrál i druhou skupinu a mohl se těšit postupem do 
semifinále na nedělní medailové boje. 

V neděli narazily Turnovačky v semifinále na VK Karlovy Vary. První set patřil soupeřkám, 
v druhém se Turnov zvedl a dovedl zápas do tie-breaku. V něm měl více herního štěstí 
soupeř a po velkém boji zvítězil 2:1 (22, -21, 12). Turnov tedy čekal závěrečný důležitý boj o 
bronzovou medaili. V něm se Turnovačky již podruhé utkaly s Nymburkem, který znovu 
porazily,  tentokrát výsledkem 2:0 (20, 12) a zaslouženě získaly obrovsky cenný bronz. 

Turnovská nahrávačka Martina Šulcová byla vyhlášená nejlepší nahrávačkou turnaje. 

Velké díky za skvělou reprezentaci klubu patří všem zúčastněným: Tereza Bučková, Adéla 
Donátová, Natálie Karlová, Kristýna Šulcová, Martina Šulcová, Veronika Tůmová, Kateřina 
Zelnická, Petra Zikudová, Klára Zýková a trenérské duo Jiří Zýka a Jiří Šulc. 

Poděkovat musíme i manželům Zelnickým, kteří celému týmu poskytli skvělé zázemí ve 
svých apartmánech (www.apartmanyluznice.cz), kde holky našly na břehu řeky Lužnice 
opravdovou oázu a mohly si celý pobyt daleko více užít a dobře zrelaxovat do dalších bojů. 

Nakonec bych chtěl poděkovat rodičům, kteří dorazili do Tábora a svým fanděním mají jistě 
i nemalý podíl na celkovém úspěchu. 

Konečné pořadí volejbalového M-ČR mladších žákyň (2022): 1. TJ Orion Praha, 2. VK Karlovy 
Vary, 3. TJ Zikuda Turnov, 4. Volleyball Nymburk, 5. TJ Slavia Hradec Králové, 6. TJ Sokol Nové 
Veselí, 7. SKUP Beach Sport Olomouc, 8. SVBC, 9. SK ZŠ Mikulova Praha, 10. BVC Chodov, 11. TJ 
Sokol Štoky, 12. VO TJ Lanškroun, 13. TJ Sokol Bedřichov, 14. TJ Baník Příbram, 15. VK České 
Budějovice, 16. Volejbal Tábor 

Mladší žákyně TJ Zikuda Turnov (2021 – 2022) – 3. místo M-ČR mžky – horní řada zleva: Jiří Šulc, Petra Zikudová, 
Kateřina Zelnická, Natálie Karlová, Klára Zýková, Kristýna Šulcová, Tereza Bučková, Martina Šulcová, Jiří Šulc, 
dole zleva: Adéla Donátová a Veronika Tůmová 



V soutěži KP4, kterou koučovala Nikola Karlová, nastupovaly hráčky, které měly minimum 
herních zkušeností. Přes lepšící se výkony nakonec obsadily poslední místo. Důležité je, že 
ale získaly cenné zkušenosti, které snad zúročí v nadcházející sezóně. 

 

Zpráva o činnosti mladší přípravky – Kateřina Zajgerová 

Mladší přípravka působila na jaře loňského roku pod vedením 
trenérek Kateřiny Zajgerové a Terezy Kovářové, na podzim se 
přidala nová trenérka Tereza Zikmundová. Na jaře jsme trénovali 
v Ohrazenicích na kurtech, které jsou uprostřed vesnice, čímž 

jsme si udělali takový neplánovaný nábor – máme registrováno 25 dětí. Trénujeme 2x týdně 
jednu hodinu v tělocvičně na Gymnáziu Turnov. Pro šikovnější děti jsme ještě v pondělí 
přidali 20 minut, kdy drilujeme odbití prsty. Zaměřujeme se na všeobecnou pohybovou 
průpravu, běžeckou vybavenost, posilování a samozřejmě na práci s míčem. Loňský rok byl 
ještě stále poznamenán Covidem-19, takže co se týče turnajů, byl pouze jeden a to 
v prosinci v Rovensku pod Troskami, který uspořádal Pavel Mašek. Byl to ideální start pro 
nováčky i osvěžení si pravidel pro zkušenější hráče. Na jaře roku 2022 jsme pak mohli již 
plně nastartovat sezónu a sbírat medaile. Na podzim bychom rádi část dětí předali do starší 
přípravky, aby se dále rozvíjely. 

 

Zpráva o činnosti beachvolejbalové skupiny – Tomáš Turek a David 
Černý 

Na začátku sezóny 2021 – 2022 zahájila tréninky skupina 
plážového volejbalu a to 2 x týdně. Trénink techniky v hale 
TJ Turnov a trénink na písku v hale Liberec, kam jsme děti 
dováželi. Vzhledem  k situaci v budování turnovských  kurtů 
pro beach volejbal  nebyl proveden nábor nových zájemců, 
ale do tohoto týmu byli po souhlasu přeřazeni zájemci 
z přípravky,  tj. 8 dětí  různých věkových kategorií. Během 
činnosti byl zaznamenán zájem dalších 12 zájemců, kteří 
byli přesměrováni do jiných skupin – šestkového volejbalu 
nebo beach Liberec, právě pro nemožnost garantování 
pravidelného tréninku na vlastních pískových kurtech. 

Další činnost beachové skupiny je bohužel závislá právě na 
výstavbě vlastních hřišť a tím pádem se vše bude odvíjet 
operativně dle zájmu a možností dětí, trenérů a sportovišť. 



 

Další volejbalové vyhlídky a plány pro následující období 

 Rádi bychom udrželi všechny tréninkové skupiny a dokonce založili skupiny nové. 
Potřebujeme získat nové trenéry a trenérky, abychom mohli otevřít novou skupinu 
mladších žákyň, starší přípravky, popř. mladších žáků. S tím bude souviset 
přerozdělení stávajících skupin a uskutečnění náborů, aby se nové skupiny doplnily.  

 Je potřeba společným úsilím připravit a maximálně využívat antukové kurty. 
Připravujeme brigádu, bude jmenován správce kurtů, který bude mít na starost 
zejména udržování pořádku v areálu. 

 Pevně věříme, že se v plném rozsahu obnoví tradiční akce jako zejména Šóňovu 
benefici, Turnovské mixohraní, později i Volejbasketbál. 

 

Projekt výstavby beachvolejbalových kurtů a volnočasového areálu 

Pavel Starý informoval o stavu projektu výstavby beachvolejbalových kurtů, který se 
postupně vyvíjel v těchto etapách: 

1) Původní plán bylo vybudovat dva kurty v areálu zahrady ZŠ Skálova. Tento záměr 
zhatilo vedení města, které se odvolalo na nemožnost pokácet památný modřín. 

2) Spolupráce byla rozvinuta se Sokolem Turnov. Sokol nám dlouhodobě pronajal 
bezplatně pozemek, kde vznikl nový projekt 3 hřišť. V areálu by měl být vybudován 
i workoutový areál, který by měli financovat a společně využívat Sokolové. Projekt 
připravuje projektant Vratislav Salaba. Bylo zahájeno stavební řízení. 

3) Situace se zkomplikovala sporem s Městskou sportovní ohledně kladivářského 
odhodiště. Velmi intenzivně hledáme kompromisní řešení. Nakonec došlo k dohodě 
a úpravě projektu na 2 hřiště. 

 



Poděkování 

 Na prvním místě bych rád poděkoval všem sponzorům našeho klubu. Ze všech bych 
vyzvedl zejména firmu Zikuda – vodohospodářské stavby. 

 Děkujeme všem aktivním členů, členům výboru, trenérům, rodičům, fanouškům.  
 Díky i představitelům TJ Turnov v čele s vedoucím Filipem Stárkem a předsedou TJ 

Turnov, kteří jsou také velmi aktivní při prosazování projektu beachvolejbalových 
kurtů. Speciální místo v tomto projektu má Petr Zikuda, který se svou firmou je 
připraven značnou část projektu vybudovat, ale také při složitých jednáních vnáší do 
debat potřebnou odbornost, klid a nadhled.  

 Díky i účetní Lence Menclové, která odvádí obrovské množství práce v dotačních 
programech.  

 

Zpráva o hospodaření v roce 2022 – Aleš Pecina 

Celoroční bilance financí za rok 2021 

Počáteční zůstatek na účtu k 31. 12. 2020: 1.117.990,- Kč 

Celkové příjmy za rok 2021: 882.419,- Kč 

Celkové výdaje za rok 2021: 754.746,- Kč 

Meziroční bilance za ro 2021: 127.673,- Kč 

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2021: 1.247.663,- Kč 

 

Příjmy za rok 2021 

Sponzorský příspěvek: 250.000,- Kč 

Vlastní příjmy z činnosti oddílu: 109.849,- Kč 

Dotace a granty: 295.370,- Kč 

Členské příspěvky: 227.200,- Kč 

Výdaje za rok 2021 

Trenéři a mzdy: 237.350,- Kč 

Pronájem haly a ostatních sportovišť: 124.497,- Kč 

Cestovné: 41.450,- Kč 

Rozhodčí: 23.859,- Kč 

Startovné: 9.080,- Kč 

Sportovní vybavení: 65.621,- Kč 

Ostatní náklady – ubytování, stravné, atd.: 

250.889,- Kč 

 

 

 

 



Diskuse 

 Pavel Starý jménem výboru navrhl po dlouhých letech zvýšit roční členské příspěvky. 
Návrh byl podán vzhledem k celkové ekonomické situaci ve společnosti, zvyšujícím 
se nákladům, dosavadní velmi vstřícné finanční politice vůči hráčům a hráčkám 
a zejména s ohledem na plánovaný rozvoj dalších tréninkových skupin a hraných 
soutěží. Návrh byl zvýšit roční členské příspěvky u dospělých z 2000,- Kč na 3000,- Kč 
a u mládeže z 3000,- Kč na 4000,- Kč (u sourozenců a přípravek z 2500,- Kč na 3000,- 
Kč, sourozenců v přípravce 2250,- Kč). 
 

 

Všechny trofeje dívčí mládežnické složky TJ Tikuda Turnov za sezónu 2021 - 2022 



Výroční schůze oddílu volejbalu TJ Turnov 

22. dubna 2022, Sportbar haly TJ Turnov 

 

Výroční členská schůze volejbalového oddílu TJ Turnov 

 

1) s c h v a l u j e : 
a) Zprávu předsedy a šéftrenéra za rok 2022 přednesenou Pavlem Starým 
b) Zprávu o hospodaření za rok 2022 zpracovanou Alešem Pecinou 
c) Zprávy o činnosti jednotlivých družstev přednesených jednotlivými trenéry a vedoucími družstev 
d) Od sezóny 2022-2023 zvýšení členských příspěvků u mládeže na 4000,- Kč (3000,- platí 

sourozenci a členové přípravek, sourozenci v přípravce 2250,-), u dospělých na 3000,- Kč 
 

2)   v y s l o v u j e     p o d ě k o v á n í : 

a) všem, kteří pomáhali chodu oddílu ve svých funkcích, i těm, kteří přiložili ruku k dílu jiným 
způsobem 

b) Květoslavu Šonskému a Františkovi Zikudovi za přínos pro rozvoj turnovského a krajského 
volejbalu 

 

3)    u k l á d á    v ý b o r u   T J   

a) podporovat sportovní činnost dospělých a mládeže 
b) podporovat společensko-kulturní akce 
c) pracovat na projektu výstavby beachvolejbalových kurtů a rekonstrukce antukových kurtů – 

toto valná hromada jednohlasně podpořila 
 

4) z v o l i l a 
 

a) volební komisi: Michal Kříž, Kateřina Zajgerová 
b) mandátovou komisi: Zuzana Hyblerová, Petra Vaníčková 
c) návrhovou komisi: Zuzana Hyblerová, Petra Vaníčková 
d) předseda: Pavel Starý, hospodář: Aleš Pecina  

další členové výboru: Jan Blažek, David Černý, Kateřina Klejchová, Tomáš Kuncíř, Vladislav 
Maruška, Michaela Plocová a Tomáš Turek  

 

Výroční členská schůze toto usnesení většinou schválila. 

Za Návrhovou komisi: Zuzana Hyblerová a Petra Vaníčková              Zápis sepsal: Petra Vaníčková 


