
 



Program výroční schůze oddílu volejbalu TJ Turnov  

 

 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové, mandátové a volební komise 

3) Oznámení o usnášeníschopnosti členské schůze 

4) Zpráva o činnosti oddílu – zpráva předsedy 

5) Zpráva o hospodaření 

6) Zpráva šéftrenéra 

7) Zpráva vedoucích družstev 

a. Muži – přednese Michal Folprecht 

b. Ženy A – přednese Pavel Starý 

c. Ženy B – přednese Monika Kabátová 

d. Juniorky a kadetky – přednese Pavel Starý 

e. Starší žákyně – přednese Pavel Starý 

f. Mladší žákyně – přednese Pavel Starý 

g. Starší přípravka – přednese Pavel Starý 

h. Mladší přípravka – přednese Pavel Starý 

8) Diskuse 

9) Volba výboru 

a. Seznam kandidátů 

b. Volba  

c. Sečtení hlasů 

d. Vyhlášení výsledků 

10) Proslov nového výboru 

11) Schválení návrhu usnesení 

12) Volná zábava 

 
 
 



Průběh schůze 
 

Vedením schůze byl pověřen člen výboru Jan Blažek. 

Do návrhové, mandátové a volební komise byly zvoleny Zuzana Hyblerová a Štěpánka 

Zakouřilová. 

Na schůzi bylo přítomno 33 členů oddílu s volebním mandátem a výroční schůze byla 

usnášeníschopná. 

 

Zpráva o činnosti oddílu – zpráva předsedkyně Jany Matějkové   

Vážení členové oddílu, příznivci oddílu, vážení hosté 😊 

Čas letí jako bláznivý a máme za sebou další rok, rok 2019. Zpětně vidím 

tento rok jako rok přelomový a zásadní především v tom, co bude 

s oddílem dál. Rok, který v mnoha ohledech nás toho spoustu naučil 

a věřím, že spousta z nás si mohla uvědomit, co je důležité, jak ve volejbale, tak v běžném 

životě, proč chce volejbal vlastně dělat a jestli jsou opravdu natolik důležité výsledky oproti 

psychické pohodě. 

V roce 2019 došlo k mnoho změnám v jednotlivých družstvech, to se ale dozvíte ve zprávách 

jednotlivých týmů. Jsem ráda, že se v roli trenéra vrátil do oddílu Mašulda, protože je to 

trenér, který umí s dětma krásně pracovat, motivovat je a naučit je nejen volejbalovým 

dovednostem.  

V minulém roce si pak především vážím dotažení odměnění čestných členů, protože máme 

v oddíle mnoho členů, které si zaslouží nejen ocenění čestného člena, ale především velkého 

uznání. Právě i díky nim můžeme dnes působit v tomto oddíle s tak bohatou tradicí 

a v letošním roce oslavit 70 let oddílu. Jsem ráda, že mnoho z oceňovaných se sešlo právě na 

Šóňově benefici a mnoho známých jmen se mi tak mohlo propojit i s jejich tváří. Šóňa 

s Vlastou jsou právě ty osobnosti našeho oddílu, kteří pro mě propojují tradici našeho oddílu 

se současností a svým způsobem jsou stále aktivními členy oddílu. A pokaždé když zavítají do 

haly či na kurty, srdíčko mi zaplesá. Moc si jich vážím. A do dneška mám slzy v očích, když si 

vzpomenu na to, když mi od nich 10. září od nich přišla smska, že mi drží palce a myslí na mě, 

že určitě vše dobře dopadne (protože mluvili s taťkou, který jim řekl můj zdravotní stav) a ať 

pamatuju, že mě mají rádi „za nás za všechny“. I to mi moc pomohlo a opravdu to dobře 

dopadlo a jsem zdravá, za což jsem moc vděčná a děkuji moc všem za jejich podporu. Je to 

velké vítězství, kterého si nesmírně vážím, a jelikož chci teď myslet i sama na sebe, rozhodla 

jsem se dále nepokračovat ve funkci předsedkyně oddílu. 



I proto jsem v loňském roce nevěnovala oddílu tolik času, kolik jsem byla zvyklá, kolik by bylo 

potřeba, ale také už jsem do toho neměla takovou chuť, energii, radost z té práce a měla 

jsem pocit, že se to začíná ubírat jiným směrem, než je mi příjemné, přirozené, zkrátka jinak 

než to cítím. Všichni již tedy víte, že tohle je moje poslední zprava o činnosti oddílu, že jsem 

se rozhodla ukončit mé působení ve funkcích týkající se volejbalu (ať už i na TJ, okresu, kraji). 

Ráda bych se tedy ohlédla za uplynulá léta mého působení ve vedení oddílu. 

Vše začalo při mém působení jako kapitánky a vedoucí družstva žen někdy v sezoně 

2006/2007. Postupně jsem se učila vystupovat před lidmi a číst zprávu na výročce. Do dnes 

to není věc, která by mi byla komfortní, ale už se u toho alespoň tolik neklepu 😊 Postupně 

jsem se dostala na schůze mezi „starý“ výbor a jsem vděčná, že jsme tenkrát přehlasovali 

Špildu a začala nová tradice plesů VOLEJ&BASKET BÁLL. Poté když tento výbor chtěl skončit a 

předat štafetu mladším, ujala jsem se iniciativy a složila nový výbor, kde předsedou se stal 

David Meixner. Uměl výborně mluvit a slibovat, ale u toho to bohužel končilo. Prakticky 

veškerá administrativa oddílu šla přese mě, což trvalo prakticky až do příchodu Pavla 

Starého. Vytíženost byla velká a po zranění kolena, které bylo z únavy, jsem se poprvé 

zastavila a řekla si, že zdraví mám jen jedno a v této intenzitě to nejde dál. Svým způsobem 

jsem si to samozřejmě zavinila sama, protože jsem většinu lidí v oddílu i v našem týmu 

naučila, že je standart, že udělám téměř vše, což samozřejmě dnes vím, že je špatně…holt 

chybami se člověk učí. David byl ve funkci dva roky a následně jsem si to zkusila já a nyní 

končím šestý rok. Pro spoustu hlavně asi mužů to ze začátku bylo těžké překousnout, že 

oddíl, ve kterém dominují především muži v té době, povede žena. Zpětně si dnes myslím, že 

je dobré, když je ve výboru nějaká žena, která umí říct svůj názor a často podá na věc jiný, 

ženský pohled nebo je tam taky jako takový článek, který si oproti mužům nepotřebuje občas 

honit to ego a je pak paradoxně racionálnější než oni. Ačkoliv se to tak později mohlo zdát, 

rozhodně nejsem sběratelem funkcí a mou životní prioritou není funkcionařina. Dokonce se 

domnívám, že člověk s mou povahou není na tuto pozici nejvhodnější typ. Přílišná 

odpovědnost, braní si věcí k srdci a následně o nic hodně přemýšlet, více skutků než mluvení 

o nich… nehledě na to, že funkce předsedy oddílu je hodně černá práce, kterou nikdo moc 

nevidí ale pokud je něco negativního, tak pak se to po předsedovi sveze, protože je 

zodpovědný za chod oddílu. Dnešní doba bohužel nenahrává příliš pochvalám či zmínění se 

o tom, že se něco povedlo. A proto z vlastní zkušenosti bych navrhovala nejít v tomto příliš 

s dobou a zapracovat na tom. Važme si každého člověka, který je ochoten udělat ve svém 

volném čase něco navíc pro oddíl a alespoň občas mu vyjádřit svůj dík, ať už slovem či činen. 

Funkce předsedy není nijak placená a já bych to ani pro peníze nikdy dělat nechtěla. Vždy 

jsem to dělala srdcem, dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. A o to víc byla a je pro mě 

důležitá zpětná vazba ve formě maličkostí, kdy např. člověk vidí, že si ho lidi v tom oddíle 

váží. K tomu několikrát nedošlo v okamžicích, kdy by se to nabízelo, jako např. předávání 

poháru při vítězství 1. ligy mužů apod., což musím říct, že mě mrzelo. To je však minulost a tu 

již nezměníme. Nechci si stěžovat, chci jen upozornit na věci, které možná nebyly nikdy 

vyřčeny a je možné se jich v budoucnu vyvarovat. Mojí hlavní tezí oddílu byla jistá 

sounáležitost celého oddílu, která nejde nařídit, ale jde k ní vychovat, a to především dobrým 



příkladem dospělých družstev. Stejně jako my jsme měly ten nejlepší příklad v pozdním 

sběru, věřím, že i naše parta bude moct být příkladem pro mladší. To, že jsem mohla být 

kapitánkou družstva našeho družstva žen až do loňského roku, toho si nesmírně vážím, 

a ještě víc lidí, které v té partě jsou ať už od samého začátku nebo postupně přišly k nám. Je 

to má druhá rodina, která umí podržet i v těch nejtěžších chvílích. Dělat kapitánku tak 

úžasnému týmu byla v posledních řekněme 2 letech jediná funkce, která mi z těch všech 

funkcí dělala radost. Já vždycky budu volejbal dělat hlavně kvůli těm lidem, protože s nimi mi 

je dobře. Život je příliš krátký na to, abychom dělali věci, které nás trápí, nepřináší radost 

nebo s lidmi, se kterými nejsme rádi. Mějme to na mysli, dělejme to především pro radost, 

pak se to bude přenášet i dál když někoho vedeme či trénujeme. Užívejme si života a já se 

teď asi poprvé v životě budu chvíli zaměřovat spíše na sebe než na ty ostatní. Volejbal 

a působení v oddíle mě mnohému naučilo a posunulo dál. Teď je ale načase jít dál a do 

oddílu nechat přivanout nový vítr, s novou energií, který oddíl posune oddíl zase někam dál. 

Moc bych chtěla poděkovat všem trenérům, ale nejen jim, za jejich práci. Vážím si ji, a to 

myslím opravdu od srdce. Ráda bych také poděkovala všem činným ve výboru za jejich 

spolupráci, mám tady pro každého z nich maličkost na rozloučenou. A pak především přeji 

novému výboru a mému nástupci (nástupkyni) hodně úspěšné spolupráce, trpělivosti 

a zdravý rozum. A nezapomeňte, když nejde o život, tak jde o… a věřte, že to není jen fráze, 

zvlášť když si ten stav zažijete, pochopíte, že to tak opravdu je 😊 Užívejte si každý okamžik 

svého života včetně dnešního večera a těším se na další zážitky, které díky našemu oddílu 

a lidem v něm zažijeme 😊 

Hezký večer 

Výbor oddílu poděkoval Janě Matějkové za její činnost, přínos pro oddíl 

a udělil jí titul čestný člen. 

Zpráva o hospodaření – Aleš Pecina 

Celoroční bilance financí za rok 2019 
Počáteční zůstatek na účtu k 31. 12. 2018: 950.502,- Kč 
Celkové příjmy za rok 2019: 1.261.295,- Kč 
Celkové výdaje za rok 2019: 1.214.215,90 Kč 
Meziroční bilance za ro 2019: 47.079,10 Kč 
Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2019: 997.581,10 Kč 

Příjmy za rok 2019 
Sponzorský příspěvek od firmy Zikuda: 300.000,- Kč 
Sponzorský příspěvek od Nadace B. J. Horáčka: 20.000,- Kč 
Sponzorský příspěvek od Pivovaru Rohozec: 15.000,- Kč 
Sponzorský příspěvek od firmy Mencl: 15.000,- Kč 
 



Vlastní příjmy z činnosti oddílu: 137.949,- Kč 
Dotace a granty: 343.496,- Kč 
Členské příspěvky: 429.850,- Kč 

Výdaje za rok 2019 
Trenéři: 321.300,- Kč 
Pronájem haly a ostatních sportovišť: 186.920,- Kč 
Cestovné: 121.722,- Kč 
Rozhodčí: 60.723,- Kč 
Startovné: 50.100,- Kč 
Sportovní vybavení: 114.606,- Kč 
Ostatní náklady – ubytování, stravné, poplatky, pošta, záloha: 356.344,- Kč 
 

Zpráva šéftrenéra za sezónu 2019-2020 – Pavel Starý 

Minulá výroční schůze se konala až v dubnu, tedy v době, kdy byla většina 

soutěží sezóny 2018 – 2019 dohrána a mohli jsme podat ucelenější přehled. 

Letošní výroční schůze je ne konci února, proto přehled vzhledem k stále 

probíhající sezóně nebude konečný. 

V letošním kalendářním roce oslaví náš oddíl své 70. výročí založení. Já sám se 

nyní velmi intenzivně, ve spolupráci s Davidem Černým a celou řadou oddílových pamětníků, podílím 

na přípravě historické publikace. Při pročítání různých kronik, výročních zpráv a dalších materiálů lze 

vypozorovat, že se s větší či menší pravidelností střídají období rozvoje či úpadku, období, kdy se 

jedním daří, druzí jsou třeba i chvíli v krizi. V posledních letech jsme často měli tendenci mluvit 

o aktuálním stavu v superlativech, protože k tomu dosažené úspěchy přímo vybízely. Studium vlastní 

historie ale přivede člověka k pokoře, ocení úspěchy a obrovskou práci našich předchůdců, uvědomí 

si pomíjivost úspěchů současných, přehodnotí i třeba, na kterých hodnotách opravdu záleží.  

Podíváme-li se na současnou sezónu z historického hlediska, tak musíme říct, že je ve znamení lig. 

Dorovnali jsme číslo 3, což nejvyšší počet lig, který se v jednu chvíli kdy v oddíle hrál. Před pár lety to 

byli hlavně muži a vedle nich junioři a juniorky. Nyní hrají ligu muži, ženy „A“ a kadetky. Vedle těchto 

soutěží jsme měli dvojnásobné zastoupení i v Českém poháru, kterého se zúčastnily ženy a stále ho 

hrají naše kadetky. Samozřejmostí jsou dlouhodobě krajské soutěže, které hrají ženy „B“, ženy „C“, 

dva týmy juniorek, starší žákyně a mladší žákyně. Poslední dva jmenované dívčí týmy hrají i okresní 

přebor. Naši nejmenší kluci a holky se pravidelně účastní turnajů v barevném minivolejbalu na 

převážně okresní či krajské úrovni. 

Podíváme se na výčet těchto týmů a soutěží, tak musíme konstatovat, ač se to řadě klasiků zvyklých 

po dlouhé roky na zcela opačný stav třeba nebude líbit, že náš oddíl je v tuto chvíli převážně ženský 

a dívčí. Po obrovských úspěších mužského áčka z nedávné doby musela zákonitě přijít krize, což se 

v naší historii několikrát opakovalo. Takovou krizí si prošli chlapi v letošní sezóně. Krize je často 

i očistným procesem, který umožní se odrazit od pomyslného dna, ujasnit si hodnoty a nabrat opět 

směr nahoru. Tímto procesem si nyní procházejí chlapi a v nějaké podobě takový očistný proces 



v podstatě musí čekat každý tým, pokud chceme zůstat věrni dlouhodobým odkázaným hodnotám, 

rozvíjet se a jít dál. 

Než se budeme zabývat budoucností, podívejme se na současný stav a na to, jak náš oddíl v současné 

chvíli pracuje: 

1. V oddíle vedle výboru funguje i trenérská rada. Ta v minulé sezóně působila ve složení Jana 

Matějková (předsedkyně volejbalového oddílu), Pavel Starý (šéftrenér volejbalového oddílu) 

a spolu s Janem Mlejnkem (trenéři kadetek, juniorek a žen), Tomáš Turek a Tomáš Kuncíř (trenéři 

starších žákyň), Pavel Mašek a Filip Ziegler (trenéři mladších žákyň) Jiří Jansta (trenér starší 

přípravky), Kateřina Zajgerová a Tereza Kovářová (trenérky mladší přípravky) a Michal Folprecht 

(vedoucí mužů). Na začátku tohoto roku byla přibrána Monika Kabátová jako vedoucí a trenérka 

žen „B“. 

 

2. Před a v průběhu sezóny jsme provedli nové nábory do řad naší mládeže, v jejíchž tréninkových 

skupinách působilo následující množství aktivních hráčů a hráče: 

 Juniorky – 12 hráček (připravují se s týmy žen či kadetek) 

 Kadetky – 12 hráček 

 Starší žákyně – 13 hráček 

 Mladší žákyně – 16 hráček 

 Starší přípravka – 7 dívek a 12 chlapců (věkem od 8 do 13 let) 

 Mladší přípravka – 7 dívek a 7 chlapců  

Celkem tedy v této sezóně v našem oddíle aktivně působí 86 mládežnických hráčů a hráček, 

což je meziroční nárůst o 4 lidi. 

Podíváme-li se na dospělé členy, tak máme 15 členů výboru či trenérů, z nichž někteří jsou 

i aktivními hráči. Nepočítáme-li hostující hráče a hráčky, tak vedle již započítaných členů 

výborů a trenérů máme mezi členy našeho oddílu 20 aktivních žen, 6 aktivních mužů, 10 

aktivních žen v kategorii Pozdní sběr, 18 soutěžně neaktivních mužů a žen a i 56 čestných 

členů, což dělá součet 125 dospělých členů. V kombinaci s mládeží to je tedy celkem 211 

členů.  

3. Největším počinem z hlediska propagace bylo rozhýbání oddílových webových stránek. Jsou za 

tím stovky hodin práce. Chtěl bych poděkovat Davidovi Černému, který pomohl s focením 

a grafikou. Webovky fungují po informativní stránce, letos je poladíme z hlediska vzhledu 

a grafiky. Posíláme také pravidelně informativní newsletter, články do novin, fungují plakáty, 

nástěnky, vývěsky. Snažím se to dělat za celý oddíl. Méně informací máme ale od mužů, kteří ne 

vždy dodají potřebné materiály. Bylo by super, kdyby bylo informací více. 

 

4. Naší dlouhodobou snahou je neustále vylepšovat materiální podmínky. V tuto chvíli jsme 

materiálně vybaveni docela slušně. Dlouhodobý úkol rozšířit teplákovky mezi malé vzhledem 

k liknavosti výrobce stále trvá. 

 

5. Nyní přistupme k hodnocení jednotlivých týmů za rok 2019, resp. stále probíhající sezónu 2019 – 

2020: 



 Muži – zprávu přednese Michal Folprecht 

 Ženy „A“ – zprávu přednese Pavel Starý 

 Ženy „B“ – zprávu přednese Monika Kabátová 

 Ženy „C“, juniorky „A“, „B“ a hlavně kadetky – zprávu přednese Pavel Starý 

 Starší žákyně  - zprávu Tomáše Turka přednese Pavel Starý 

 Mladší žákyně – zprávu Pavla Maška přednese Pavel Starý 

 Starší přípravka – zprávu Jirky Jansty přednese Pavel Starý 

 Mladší přípravka – zprávu Kateřiny Zajgerové  přednese Pavel Starý 

Po hodnocení této sezóny bych opět rád poděkoval všem hráčům a hráčkám za reprezentaci klubu, 

všem trenérům a trenérkám za věnování se svým svěřencům, všem rodičům za to, že nám svěřili své 

děti a že nám v průběhu sezóny vypomáhali s dopravou apod. Díky patří i všem fanouškům 

a příznivcům klubu. Děkujeme i výboru oddílu za vytváření podmínek pro trenérskou práci. Největší 

díky ale patří všem finančním partnerům v čele s firmou Zikuda, Libereckému kraji a MŠMT. Díky nim 

můžeme plnit naše a dětské volejbalové sny.  

Nyní bych vás rád seznámil s některými plány na další sezónu: 

Vzhledem k brzkému termínu této schůze a zatím ve všech případech nedohraným sezónám je 

poměrně brzy, abychom přišli s přehledem konkrétních plánů. Nyní je prioritou dokončit co nejlépe 

rozehrané sezóny a pak se dohodnout na směřování budoucím. 

Budu-li mluvit pouze za svou osobu, tak bych chtěl, abychom nadále intenzivně pracovali na rozvíjení 

a vylepšování zavedeného systému práce s mládeží. Podporujeme sebevzdělávání trenérů, rádi mezi 

námi přivítáme nové lidi, kteří se stanou součástí našeho týmu, budou respektovat hodnoty, které se 

tady za generace vybudovaly a přinesou třeba i nové prvky, o které se my ostatní obohatíme. 

Já sám nejsem Turnovák, tedy, jak místní rodáci s oblibou říkají „naplavenina“. Za oddíl jsem aktivně 

hrál pouze 2 sezóny, a to poprvé až ve svých 40 letech. Chvíli tady trénuji ženský, chvíli mládež. Už 

nějaký rok do toho dávám téměř veškerý svůj volný čas, ale troufnu si říct, že snad opravdovým 

volejbalovým Turnovákem jsem se stal až v průběhu této sezóny. Uvědomil jsem si, co jako trenér 

chci a nechci dělat, na jakých hodnotách mi záleží, kdy se cítím dobře, kdy ne. Při psaní historické 

publikace, o které jsem už mluvil v úvodu, jsem četl o věcech dobrých i špatných, uvědomil si věci 

pozitivní, které jsem snad vykonal, ale došly mi i křivdy a z dnešního pohledu špatné kroky, kterých 

jsem se dopustil. Při čtení kronik jsem spoustě věcí porozuměl. Je mi ctí si povídat s Pištou, paní 

Beranovou, Pernickou a dalšími, o tom co bylo. Zatavují mě docela cizí lidi a začnou mi vyprávět, že 

oni kdysi taky hráli ten Podnikáč. Cítím se dobře, když se v hospodě scházím s lidmi jako Šóna, Láďa 

Nešpor, Perňa,  Špilda, Džejár, Mlejňas, Maixka, mladej Mára, Lumír Šubert a znovu s nimi prožívám 

jejich historky. Pro mě osobně je nyní působení v oddíle především obrovským závazkem, závazkem 

navázat na tradici a odkaz našich předchůdců. Pochopil jsem, že to nejcennější, co tady vždy bylo, 

nebyly ligy, tituly, trofeje, ale především skvělé party lidí, kteří jsou spolu rádi na hřišti a hlavně mimo 

něj, tráví spolu dovolené, pořádají různé akce, jsou si jednou velkou volejbalovou rodinou! 

Na úplný závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat Janině za to všechno, co udělala pro oddíl. Ona a jí 

podobné jsou ztělesněním těch hodnot, o kterých jsem mluvil, a je pro mě osobně tou pravou duší 

našeho oddílu. Za to všechno bychom jí jménem celého výboru chtěli udělit titul čestného člena! Jani, 

děkujeme!!! 



Zpráva o činnosti mužů – Michal Folprecht 

Vážení sportovní přátelé, kolegové trenéři,  
 
máme za sebou další rok, ale ne zdaleka úspěšný. 
 
Bohužel, ale jak úspěšně skončila sezóna loňská, tak ta nová, 
2019/2020, začala velice smutně. Když pominu letní turnaj v Dřevěnicích, kde mužský A tým 
obsadil 1. místo, tak celá letní příprava vůbec neproběhla. Jedinou pozitivní informací byl 
příslib spolupráce s Libereckou Duklou. Čím více se blížil začátek nové sezóny, tím více se věci 
komplikovaly. Nejdříve nedopadly všechny nasmlouvané posily a pak navíc i skončila 
spolupráce s Duklou Liberec, tím pádem i společné tréninky. Z toho důvodu i A tým mužů 
přišel o jednu tréninkovou jednotku.  
 
Byl zde začátek sezóny. Vůbec nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že to byla jedna velká 
katastrofa. Nic nefungovalo, nedařilo se udržet koncentraci týmu, samá frustrace. Jedinou 
pozitivní věcí byl příchod dvou hráčů, Tomáše Morávka a Dominika Musílka. Dalo by se říct, 
že Tyto dva noví členové týmu přinesli trochu živého větru, který nám na konci poloviny 
sezóny přinesl jednu výhru proti Chocni a za celou polovinu si A tým připsal pouze 4 body! 
Sám za sebe mohu říct, že se již uvažovalo o tom, že dále pokračovat nebudeme, jelikož 
všechno nasvědčovalo tomu, že to již nemá smysl. Přišly Vánoční svátky a každý si měl 
v hlavě promyslet, jak dále pokračovat. Zda do toho jít a zabojovat, nebo se již dále netrápit. 
 
Po svátcích jsme se setkali na prvním tréninky, kde milým překvapením byla návštěva 
dlouholetého kamaráda, ještě z juniorského týmu v Liberci, Honzi Suchánka. Musím říci, že 
na ne všechny kluky jeho přítomnost zapůsobila pozitivně. O to větší překvapení bylo, když 
jsem Honzu potkával na našich trénincích častěji. Přišel první zápas proti Havlíčkovu Brodu, 
kde se dokonce i Honza přišel podívat. V ten den se nám podařilo soupeře porazit v jednom 
zápase. Zde se tak trochu zrodila myšlenka zkusit Honzu oslovit, zda by to s námi nechtěl 
zkusit. Po vyhraném zápase jsme absolvovali první trénink v Železném Brodě, který trval 
4 hodiny a každý z nás si připadal jako naprostý amatér, který nikdy nehrál volejbal. Takto 
jsme absolvovali ještě další trénink a byl před námi zápas s Hronovem. Nová energie a náboj, 
které Honza přinesl, zajistil výhru v prvním zápase proti Hronovu. Takto jsme absolvovali 
další tréninky, kde jeden trénink trval cca 4-6 hodin + víkendová soustředění. Mohu říct, že 
za necelé 3 týdny jsme natrénovali 33 hodin. Pro představu, tým, který normálně trénuje 
2 tréninkové jednotky za týden, tak za měsíc má natrénováno 16 hodin. Jen pro porovnání.  
 
Musím říct, že celý tým prošel neuvěřitelnými změnami, které se dají jen těžko popsat. Celá 
koncepce je založena na totální důvěře jeden v druhého a bezmezné nápomoci jeden 
druhému. Jak říkám, dost těžko se to vysvětluje. I když je mi jasné, že někomu se to může 
zdát jako nesmysl a extrémistické řešení. Myslím, že mohu odpovědět za všechny, že jsme 
v tomto směru za jedno a tento koncept chceme následovat. Hlavní je, že to funguje a má to 
své výsledky. Od doby, co máme nového trenéra, jsme na konto získali 20 bodů. Nyní stojíme 
před obrovskou výzvou, kdy musíme bodovat v každém zápase a již neváhat. Ale bojujeme 
a bojovat budeme. Máme před sebou ještě 3 víkendové zápasy, 18 bodů, o které se chceme 
poprat, jelikož je o co hrát.  
 



Myslím, že řečeno bylo již vše a na závěr bych rád poděkoval, především, Honzovi 
Suchánkovi a Petrovi Zikudovi. Dále všem klukům z týmu, o kterých dokážu říct, že každý 
z nich je super člověk jak ve volejbalové sféře, tak v osobním životě.  
 
Děkuji Vám všem za pozornost a přeji pěkný zbytek večera. 
 

 
 

Zpráva o činnosti žen „A“ – Pavel Starý 

První polovina roku 2019 byla ve znamenání dohrávání 

soutěží sezóny 2018 – 2019. Ženský „A“ tým se poprvé 

v historii oddílu představil v 2. volejbalové lize. Působení 

v 3. nejvyšší republikové soutěži bylo logické vyústění 

dlouhodobé systematické práce a hlavně oceněním 

obrovského tréninkového úsilí. Ženy působily v lize 

v předchozí sezóně pod vedením trenérského dua Pavel Starý a Jan Mlejnek ve složení: 

nahrávačky – Míša Plocová, Štěpánka Zakouřilová, Veronika Bubáková, smečařky – Markéta 

Hanzlová, Jana Krupařová, Petra Vaníčková, Monika Kabátová, blokařky – Tereza Kovářová, 

Marie Maříková, Petra Mlejnková, Klára Hejduková, Lucie Němečková, Nikola Karlová, 

univerzálky – kapitánka Jana Matějková, Zuzka Svobodová, libera – Eliška Zakouřilová 

a Kateřina Klejchová. Tým musel během sezóny čelit obrovským výzvám, se kterými se 

v krajských soutěžích nikdy nesetkal. S celkovou bilancí 10 výher a 26 porážek obsadily 



turnovské ženy celkové 8. místo a uhájily ligovou příslušnost i pro následující sezónu. 

Rozhodně prokázaly, že na soutěž mají a že jim liga sluší.  

 

Vyšší soutěž ale přinesla i nové ambice. Těžší soupeři kladli vyšší nároky na dovednosti 

a volejbalový um. Bylo potřeba i více trénovat. Výsledkem bylo, že ne všechny hráčky si 

zahrály tolik, kolik by si představovaly a přály. Po důkladném promyšlení bylo trenéry 

navrženo, že se ženy rozdělí pro následující sezónu do „A“ a „B“ týmů, aby si všechny zahrály, 

jak si zasloužily.  

Sezóna 2019 – 2020 začala tedy reorganizací ženských týmů. „A“ tým byl doplněn a o několik 

mladých hráček, které vyrůstali v Liberci či Brně a měly zkušenosti s extraligou juniorek. Do 

týmu přišly nahrávačka Violka Hořínková, smečařka Coletta Bitmanová, blokařka Markéta 

Minaříková a Míša Kroupová, která je schopna dobře hrát téměř na všech postech. K týmu se 

připojila i Eliška Valová, která volejbalově vyrůstala tady v Turnově. Bohužel ze sestavy 

vypadlo několik do týmu plánovaných klíčových turnovských osobností, které tvořily základní 

osu ženského týmu a byly ztělesněním dlouhodobých hodnot turnovského ženského 

volejbalu. Příčinou byly zdravotní komplikace v případě Jany Matějkové, plánovaná operace 

Maky Hanzlové a radostný přírůstek do rodiny Terky Kovářové. Výsledkem bylo, že ač 

neplánovaně, tak vznikl mladý tým, kde počet našich vlastních odchovankyň nebyl v takovém 

počtu, v jakém bychom si to přáli vzhledem k systematické práci s naší mládeží. Kromě již 

zmíněných hráček v „A“ týmu působily v této sezóně nahrávačka Míša Plocová, smečařka 

Jana Krupařová, blokařka Mája Maříková, univerzálky Péťa Vaníčková a Zuzka Svobodová 

a libero Elza Zakouřilová.  



Do nové sezóny jsme vstoupili v trenérské dvojici Pavel Starý – Honza Mlejnek, přičemž 

Honza převzal v průběhu sezóny roli hlavního kouče během zápasů. Příprava všech začala už 

před prázdninami a pokračovala v srpnu úspěšným společným soustředěním v České Lípě. Na 

začátku sezóny jsme v Turnově opět uspořádali první kolo Českého poháru, kde jsme 

podlehli prvoligovým celkům Nuslí a Dobřichovic 0:3. Sezóna se rozjela skvěle, mladému 

týmu se poměrně dařilo. V tuto chvíli (na konci února 2020) patří turnovským druholigovým 

ženám s bilancí 16 výher a 14 porážek průběžná 6. příčka. Do konce soutěže zbývá odehrát 

pouze 6 utkání. Mladému týmu se herně daří, do určité míry jsou v určitých skupinkách 

dobrá parta. Z hlediska člověka, který ale vidí i za hranici současného týmu, musím 

konstatovat, že týmová chemie úplně stoprocentně nefunguje a že se díky různým důvodům 

zcela nepodařilo propojit všechny nové hráčky s těmi, které mají v turnovském ženském 

volejbale pevné místo, měly by se tam po pauze třeba i vrátit a které turnovský ženský 

volejbal tady dlouhodobě vybudovaly a mají zásluhu na tom, že je tam, kde je.  

 

Nyní bych si přál, abychom se maximálně soustředili na dohrání soutěže, pokusili se 

dosáhnout co nejlepšího výsledku. Po sezóně si společně jako Turnov řekli, na jakých 

hodnotách nám záleží, jak budeme postupovat dále a jakou soutěž třeba i budeme hrát.  

Závěrem bych chtěl poděkovat zejména všem hráčkám minulým za hodnoty, které tady 

vytvořily. Všem hráčkám současným za to, jak nyní reprezentují náš oddíl a jakých výsledků 

dosahují. Díky patří i Honzovi za úsilí a čas, který do turnovského ženského volejbalu 

investuje. Díky vedení oddílu za podporu. Děkujeme i všem partnerům, kteří nás finančně 

zajišťují. V neposlední řadě nesmíme zapomenout i na skvělé fanoušky, kteří nás hnali za 

důležitými vítězstvími, a už nyní se těšíme na jejich podporu v příští sezóně. 



Zpráva o činnosti žen „B“ – Monika Kabátová 

Po dvou dětech, zhoršené fyzičce a prosezených sobotách na střídačce 

jsme se s Pavlem Starým dohodli, že založíme ženské „béčko“, neboť jsem 

v tom nebyla sama. Přes jaro a léto jsem dala dohromady tým o 18 lidech, 

z něhož Veronika Šírková se zranila, ještě než jsme začaly sezónu, Klára 

Hejduková byla chvíli po porodu, Zuzana Hyblerová, Martina Kefurtová 

a Monika Kabátová s malým dítětem rekonstruují byt či dům, u Kateřiny Klejchové bylo 

těhotenství otázkou času, Štěpánka Zakouřilová se rozhodla o víkendech dálkově studovat, 

Dagmar Sztymonová má běžné opotřebení, které všichni pociťujeme s přibývajícím věkem, 

Svobodová Zuzana byla buď zraněná nebo hrála převážně s „áčkem“, Urbánková Amálie a 

Němečková Lucie byly často zraněné nebo nemocné, Milkovičová Kristýna dává přednost 

studiu, Horáková Markéta se účastnila poloviny utkání, dokud si nezlomila prst, Hodíkovou 

Annu máme jako zálohu. Do toho mají mladší holky maturitní zkoušky, přijímačky, plesy 

i nejen první lásky. 

Z tohoto týmu jsme především v podzimní části horko těžko dávaly dohromady 7 lidí a z toho 

byly většinou dvě nahrávačky a jedno libero. A tak se několikrát stalo, že jedna nahrávačka 

hrála U, hráčka z U šla na smeč a hráčka ze smeče na blok. I přes všechny zmatky v postavení 

jsme si ale především dobře zahrály a ze hry měly radost, což je náš společně vytyčený cíl. 

Mezi stálice, které odjezdily drtivou většinu zápasů, patří Mlejnková Petra, Slačíková Dana, 

Bubáková Veronika, Kabátová Monika, Klejchová Kateřina, Sztymonová Dagmar. 

V podzimní části jsme skončily v tabulce osmé. Ne, není to vítězný tým a naše psychika je 

toho důkazem. Dokážeme urvat neuvěřitelnými volejbalovými výkony cenné body a vzápětí 

udělat několik přešlapů, které stihnou zastínit předchozí přednosti. Každá udělá chybičku 

a tým se najednou ocitá v psychických, tím pádem i v herních sračkách, ze kterých se jen 

těžko hrabe ven. A tak se stane, že jeden set bojujeme v koncovce opravdu s rozdílem dvou 

bodů a v dalším setu nedokážeme podat, přijmout, nahrát ani uhrát natož složit. 

Je to s námi jak na houpačce, kde jsme chvíli nahoře a chvíli dole a mrzí nás ty neproměněné 

šance získat body za vyhrané sety se slovy: „holky, my jsme takový paka, vždyť jsme na to 

měly...no jo, už se s tím nedá nic dělat, tak příště.“ 

Ačkoli je teď pro mě i hlídací babičky náročné období, jsem ráda, že jsem součástí téhle 

volejbalové rodiny, za kterou se peru, protože vím, že to za to stojí. 



 

 

Zpráva o činnosti kadetek a juniorek – Pavel Starý 

V této zprávě bych vás seznámil s výsledky mládežnických 

dívčích skupin, které působily pod vedením Pavla Starého 

a Honzy Mlejnka. 

Tato dívčí tréninková skupina hrála v předchozí sezóně 

ještě v kategorii starších žákyň. Holky trénovaly čtyřikrát 

týdně a hrály celou řadu soutěží: 

V Českém poháru starších žákyň skončily na celkovém 38. místě z 66 účastníků. Po pokažené 

kvalifikaci vyhrály několik turnajů a dojem z celé soutěže byl nakonec výborný. V KP starších 

žákyň jim těsně unikla medaile a skončily 4, v následné kvalifikaci se nedostaly na mistrovství 

republiky. Ve spolupráci se staršími hráčkami braly stříbro v KP juniorek a také bronz v KP II. 

třídy žen. Zlato nakonec získaly bez jediné prohry v okresním přeboru smíšeného dorostu. 

Jejich celková bilance za sezónu 2018 – 2019 byla 135 odehraných utkání, v 99 dokázaly 

zvítězit. 

V červenci 2019 se v rámci krajského výběru zúčastnily Kačka a Terka Stará i Letní olympiády 

dětí a mládeže. S týmem společně získaly bronzové medaile. 



Na konci sezóny Český volejbalový svaz změnil počítání věkových kategorií dívek. Do té doby 

byl hraničním datem 1. červenec. Od této chvíle to je 1. leden. Výsledkem bylo, že většina 

dívek z této skupiny byla „postaršena“, byl jim „ukraden“ jeden rok starších žákyň a od další 

sezóny musely nastoupit v kategorii kadetek. 

2019 - 2020 

Do nové sezóny nastoupila tato tréninková skupina v sestavě Petra Černá, Denisa Franzová, 

Šárka Hrušková, Magdalena Hrochová, Nikola Karlová, Veronika Kubešová, Kristýna Málková, 

Andrea Richterová, Kateřina Stará, Tereza Stará, Sára Šebková, Karolína Šedová, Vanesa 

Volková a Anna Václavů. Trenéry zůstaly Pavel Starý a Honza Mlejnek. 

 

Sezónu holky zahájily účastí v juniorské soutěži v Dřevěnici. Následovalo pak v půlce srpna už 

tradiční soustředění v Semilech, kde byly společně s tréninkovou skupinou starších žákyň 

a kromě svých trenérů i s trenéry Tomášem Turkem a Tomášem Kuncířem. 

Se změnou kategorií došlo i k rozšíření ligových soutěží a Turnovu se pro tuto sezónu 

podařilo získat místo v 1. kadetské lize. V ní holky získávají cenné zkušenosti a nyní se perou 

ve skupině o udržení.  



Druhou nejdůležitější soutěží je účast v celorepublikovém Českém pohár kadetek a juniorek. 

Od začátku hrají v třetí výkonnostní osmičce a do konce soutěže jim zbývá odehrát jeden 

turnaj. Utkání jsou opět skvělou konfrontací na republikové úrovni. 

Asi nejúspěšnější soutěží z hlediska zatím dosažených výsledků je krajský přebor kadetek 

a juniorek. Tady máme jako oddíl přihlášená dvě družstva. 

Turnov „A“ tvoří starší juniorky, které většinou působí už v dospělých ženských týmech 

a které zde hrají bez trenérů, na partu a pohodu ve složení: Veronika Bubáková, Petra Černá, 

Anna Hodíková, Markéta Horáková, Jana Krupařová, Marie Maříková, Kristína Milkovičová, 

Lucie Němečková, Zuzana Svobodová a Amálka Urbánková. Do konce soutěže zbývá odehrát 

jeden turnaj a holky by si už měly pohlídat celkové vítězství. 

Turnov „B“ tvoří právě mladší kadetky, které celou dobu také hrají první ligu, v tuto chvíli 

mají už také jistou medaili. Jejich výkonnostní nevyrovnanost jim zabránila dosáhnout ještě 

lepšího umístění. Odměnou je snad fakt, že už několikrát dokázaly porazit starší juniorky. 

Poslední soutěží, kterou kadetky hrají, je KP2 žen, kde získávají cenné zkušenosti 

a momentálně jim po polovině patří 4. příčka s jen dvoubodovou ztrátou na druhou příčku. 

Už nyní se těšíme na jarní část, kde by měly zúročit zase ohromný pokrok, který od podzimu 

zaznamenaly. 

Po sezóně bychom dál chtěli pracovat na rozvoji této tréninkové skupiny. Vypadá to ale, že 

tři hráčky ze základu by mohly odejít na SG do Plzně a věnovat se volejbalu na vrcholové 

mládežnické úrovni. To určitě ovlivní družstvo do další sezóny, bude potřeba reorganizovat 

celý tým a promyslet, jaké soutěže budeme hrát. 

Závěrem děkuji Honzovi Mlejnkovi za pomoc s trénováním, děkuji všem holkám za to, že 

hrají volejbal a děkuji všem, kteří nás podporují a fandí nám! 

 

Zpráva o činnosti starších žákyň – Tomáš Turek 

Současná tréninková skupina starších žaček působila již pod vedením Tomáše Turka 

a Tomáše Kuncíře v předchozí sezóně 2018 – 2019 ještě 

v kategorii mladších žákyň. V krajském přeboru získávali 

převážně cenné šestkové zkušenosti. V okresním přeboru 

žactva se jim povedlo získat cenné bronzové medaile. 

O prázdninách děvčata spolu s kadetkami absolvovaly velmi 

povedené a již tradiční soustředění v Semilech. V aktuální sezóně 2019 – 2020 hrají opět 

okresní přebor žactva a krajský přebor starších žákyň. V okresním přeboru jim 3 kola před 

koncem soutěže patří průběžná první příčka. V krajské soutěži se před posledním kolem 

udržují ve druhé lize na druhém místě, což odpovídá věku, tělesným propozicím i výkonosti 

turnovských děvčat. V průběhu sezóny se do týmu přidaly nové posily z Lomnice ve složení 



Bára Skalická, Anežka Kubánková a Klára Wagnerová. Zatím se děvčata sžívají s turnovským 

týmem, ale v zápasech je znát jejich přínos do hry. Vzhledem ke změnám v pravidlech 

věkových kategorií se tento tým do další sezóny posouvá do kategorie kadetek a o složení 

týmu bude rozhodovat přechod děvčat do nových vzdělávacích zařízení po ukončení 

základních škol. 

 

Zpráva o činnosti mladších žákyň – Pavel Mašek 

Skupina mladších žákyň byla nově sestavena v září 2019. 

Trenéry jsou Pavel Mašek a Filip Ziegler. Původní záměr 

z početné skupiny sestavit dvě družstva nebyl naplněn. 

Do skupiny věkově náleží 14 hráček a dále pravidelně 

dochází 3 hráčky ve věku starších žákyň. Výkonnost mezi 

hráčkami je značná, stejně tak jejich docházka. Družstvo 

se zaměřuje na hru v šestkovém volejbale, krajský přebor mladších žákyň a okresní přebor 

žactva. U prvně jmenované soutěže se pohybujeme mezi 4. a 5. místem z 6 přihlášených 

družstev, u okresního přeboru mladší žačky nedosahují výkoností ani zkušenostmi na pět 

dalších družstev účastnících se v soutěži. Cílem družstva je mj. začlenit začínající nebo 

výkonově slabší hráčky do aktivního týmu, což se po sociální stránce bohužel ne zcela daří. 

V příští sezóně by většina dívek měla dosáhnout střední věkové hranice pro kategorii 

mladších žákyň a jsme přesvědčeni, že nastřádané zkušenosti se zúročí a družstvo bude 

dosahovat častějších vítězství a celkově tak lepších umístění. 



 

 

Zpráva o činnosti starší přípravky – Jiří Jansta 

Starší přípravku vede jako hlavní trenér už dlouho Jiří Jansta. V sezóně 

2018 – 2019 s ním spolupracoval ještě Filip Ziegler, v případě potřeby ho 

ještě zastupoval Pavel Starý. V přípravce bylo okolo 30 dětí. Letní 

prázdniny zakončila starší přípravka u Jirky doma v Rovensku pod 

Troskami, kde už poněkolikáté uspořádal pro své svěřence prázdninový 

volejbalový kemp. V nové sezóně má Jirka ve své tréninkové skupině 19 dětí. Založením 

mladších žákyň odešlo z přípravky hodně holek. Po příchodu nových dětí je převaha kluků. 

Věk holek a kluků se pohybuje od 8 do 13 let. Bohužel nejstarších kluků je málo, aby založili 

šestkový tým. Děti trénují v hale dvakrát týdně  - v  pondělí a ve středu.  

 

 

 

 



 

Zpráva o činnosti mladší přípravky – Kateřina Zajgerová 

Mladší přípravka v loňském roce působila pod 

vedením trenérek Kateřiny Zajgerové a Terezy 

Kovářové, což bude pokračovat i letos. Z důvodu 

narození miminka Terezky ji nyní zastupují Tereza 

Zikmundová a Petra Nedvědová (obě jsou maminky 

dětí, které k nám do přípravky chodí). V současné 

době je registrováno 13 dítek (6 chlapců a 7 dívek) ve 

věku 5-9 let, z nichž 9 dětí chodí již druhý rok. Tréninky probíhají 2x týdně 60 minut což je 

pro takto malé děti plně vyhovující. Náplň je zaměřená na všeobecnou pohybovou průpravu, 

práci s míčem věnujeme asi 1/3 času, dále je to běžecká vybavenost (atletická abeceda + 

běhací hry), obratnost (prostná cvičení, cvičení na nářadí, opičí dráhy), posilování a rozvoj 

odrazových schopností. Děti jsou na trénincích vždy nadšené – to je výhoda trénování 

malých dětí. Výborná spolupráce je i s rodiči dětí. Pravidelně se účastníme okresních přeborů 

ve žlutém minivolejbale, spíše výjimečně krajských. Zdá se nám, že okresní přebory mají lepší 

atmosféru. Upřednostňuje se více radost ze hry a odměna všem než vysoké výkony.  



 

 

Zpráva o činnosti oddílu do ročenky TJ Turnov za rok 2020 

Volejbalový oddíl TJ Turnov je na prahu oslavy 70. výročí své existence. Začteme-li se do 

historických pramenů našeho oddílu, uvědomíme si, že se s větší či menší pravidelností 

střídají období vzestupů a pádů, období rozvoje a útlumu, období, kdy to fungovalo lépe či 

o trochu hůře. I uplynulý rok 2019 musíme hodnotit ve světle těchto dlouhodobých trendů 

a vedle vyzdvižení velkého množství pozitiv je potřeba se pokoušet vypořádat i   vyskytujícími 

se negativy. 

Družstvo mužů hrálo v sezóně 2018 – 2019 2. ligu. Pro tuto sezónu byl sestaven nový tým, 

který do velké míry využíval svých vlastních odchovanců. Tým nakonec skončil na solidním 

5. místě. 

Bohužel, ale nová sezóna 2019 - 2020 začala velice smutně. Když pomineme letní turnaj 

v Dřevěnici, kde mužský tým obsadil 1. místo, tak celá letní příprava vůbec neproběhla. 

Jedinou pozitivní informací byl příslib spolupráce s libereckou Duklou. Čím více se blížil 

začátek nové sezóny, tím více se věci komplikovaly. Nejdříve nedopadly všechny 

nasmlouvané posily a pak navíc i skončila spolupráce s Duklou Liberec, tím pádem i společné 

tréninky. Z toho důvodu tým mužů přišel o jednu tréninkovou jednotku. Byl zde začátek 

sezóny. Vůbec nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že to byla jedna velká katastrofa. 



Nic nefungovalo, nedařilo se udržet koncentraci týmu, samá frustrace. Jedinou pozitivní věcí 

byl příchod dvou hráčů, Tomáše Morávka a Dominika Musílka. Dalo by se říct, že tito dva 

noví členové týmu přinesli trochu živého větru, který na konci poloviny sezóny přinesl jednu 

výhru proti Chocni. Za celou polovinu si tým mužů připsal pouze 4 body! Hráči byli 

frustrovaní, byli beznadějně poslední, řada z nich uvažovala o konci. Přišly Vánoční svátky 

a každý si měl v hlavě promyslet, jak dále pokračovat. Zda do toho jít a zabojovat, nebo se již 

dále netrápit. Po svátcích se muži setkali na prvním tréninku, kde milým překvapením byla 

návštěva Honzi Suchánka. Ne na všechny kluky jeho přítomnost zapůsobila pozitivně. O to 

větší překvapení bylo, když Honzu potkávali na jejich trénincích častěji. Přišel první zápas 

proti Havlíčkovu Brodu, kde se dokonce i Honza přišel podívat. V ten den se mužům podařilo 

soupeře porazit v jednom zápase. Zde se tak trochu zrodila myšlenka zkusit Honzu oslovit 

jako trenéra, zda by to s muži nechtěl zkusit. Po vyhraném zápase muži absolvovali první 

trénink v Železném Brodě, který trval 4 hodiny a každý z hráčů si připadal jako naprostý 

amatér, který nikdy nehrál volejbal. Takto muži absolvovali ještě další trénink a byl před nimi 

zápas s Hronovem. Nová energie a náboj, které Honza přinesl, zajistily výhru v prvním zápase 

proti Hronovu. Takto muži absolvovali další tréninky, kde jeden trénink trval cca 4-6 hodin + 

víkendová soustředění. Za necelé 3 týdny natrénovali 33 hodin. Musíme říct, že celý tým 

prošel neuvěřitelnými změnami, které se dají jen těžko popsat. Celá koncepce je založena na 

totální důvěře jeden v druhého a bezmezné nápomoci jeden druhému. Tento koncept 

mužům funguje a chtějí ho následovat. Hlavní je, že to má své výsledky. Od doby, co muži 

mají nového trenéra, získali 20 bodů. Nyní muži stojí před obrovskou výzvou, kdy musí 

bodovat v každém zápase a již nezaváhat. Muži ale bojují a bojovat budou. Mají před sebou 

ještě 3 víkendové zápasy, 18 bodů, o které se chtějí poprat, jelikož je o co hrát. Velké díky 

patří právě Honzovi Suchánkovi a Petrovi Zikudovi, který se také stal součástí týmu. 

Ženský a dívčí volejbal v našem oddíle zažívá období vzestupu a rozvoje. Máme naplněné 

a fungující všechny věkové kategorie od mladší a starší přípravky, přes mladší a starší žákyně, 

družstva kadetek a  juniorek až po týmy „A“, „B“ a „C“ v dospělých ženských soutěžích.  

První polovina roku 2019 byla ve znamenání dohrávání soutěží sezóny 2018 – 2019. Ženský 

„A“ tým se poprvé v historii oddílu představil v 2. volejbalové lize. Působení v 3. nejvyšší 

republikové soutěži bylo logické vyústění dlouhodobé systematické práce a hlavně oceněním 

obrovského tréninkového úsilí. Ženy působily v lize pod vedením trenérského dua Pavel Starý 

a Jan Mlejnek ve složení: nahrávačky – Míša Plocová, Štěpánka Zakouřilová, Veronika 

Bubáková, smečařky – Markéta Hanzlová, Jana Krupařová, Petra Vaníčková, Monika 

Kabátová, blokařky – Tereza Kovářová, Marie Maříková, Petra Mlejnková, Klára Hejduková, 

Lucie Němečková, Nikola Karlová, univerzálky – kapitánka Jana Matějková, Zuzka Svobodová, 

libera – Eliška Zakouřilová a Kateřina Klejchová. Tým musel během sezóny čelit obrovským 

výzvám, se kterými se v krajských soutěžích nikdy nesetkal. S celkovou bilancí 10 výher a 26 

porážek obsadily turnovské ženy celkové 8. místo a uhájily ligovou příslušnost i pro 

následující sezónu. Rozhodně prokázaly, že na soutěž mají a že jim liga sluší. Vyšší soutěž ale 

přinesla i nové ambice. Těžší soupeři kladli vyšší nároky na dovednosti a volejbalový um. Bylo 



potřeba i více trénovat. Výsledkem bylo, že ne všechny hráčky si zahrály tolik, kolik by si 

představovaly a přály. Po důkladném promyšlení bylo trenéry navrženo, že se ženy rozdělí 

pro následující sezónu do „A“ a „B“ týmů, aby si všechny zahrály, jak si zasloužily. Aby byl 

výčet ženských soutěží v sezóně 2018 – 2019 kompletní, musíme ještě zmínit působení tehdy 

„B“ družstva v krajském přeboru II. třídy. Tato soutěž byla rozehrána převážně juniorkami, 

aby jim v druhé části výrazně pomohly i starší žákyně. Naše dívčí družstvo skončilo nakonec 

na 3. místě. 

Sezóna 2019 – 2020 začala reorganizací ženských týmů. „A“ tým byl doplněn a o několik 

mladých hráček, které vyrůstali v Liberci či Brně a měly zkušenosti s extraligou juniorek. 

Bohužel ze sestavy vypadlo několik klíčových turnovských osobností. Příčinou byly zdravotní 

komplikace, plánovaná operace a radostný přírůstek do rodiny. Výsledkem bylo, že ač 

neplánovaně, tak vznikl mladý tým, kde počet našich vlastních odchovankyň nebyl v takovém 

počtu, v jakém bychom si to přáli vzhledem k systematické práci s naší mládeží.  „B“ tým se 

výhradně skládal z turnovských hráček. „A“ týmu se věnovalo trenérské duo Jan Mlejnek 

a Pavel Starý. „B“ tým měla na starost Monika Kabátová, která spolupracovala s Kačkou 

Klejchovou. Příprava všech začala už před prázdninami a pokračovala v srpnu úspěšným 

společným soustředěním v České Lípě. Na začátku sezóny jsme v Turnově opět uspořádali 

první kolo Českého poháru, kde jsme podlehli prvoligovým celkům Nuslí a Dobřichovic 0:3. 

Sezóna se rozjela skvěle, mladému týmu se poměrně dařilo. V tuto chvíli (na konci února 

2020) patří turnovským druholigovým ženám s bilancí 16 výher a 14 porážek průběžná 

6. příčka. Do konce soutěže zbývá odehrát pouze 6 utkání. Vypadá to, že by se liga mohla 

udržet. Mladému týmu se herně daří, ale musíme konstatovat, že týmová chemie úplně 

stoprocentně nefunguje a že se díky různým důvodům zcela nepodařilo propojit všechny 

nové hráčky s těmi, které turnovský ženský volejbal tady dlouhodobě vybudovaly a mají 

zásluhu na tom, že je tam, kde je. Nyní dohrajeme soutěž a pak si ujasníme, na jakých 

hodnotách nám záleží, jak budeme postupovat dále a jakou soutěž budeme hrát. „B“ 

družstvo hraje KP I. třídy. Béčko si soutěž užívá, hrají bez stresu a tlaku na výsledek. 

Momentálně mu patří 9. místo. Některé zápasy jim vychází skvěle, v jiných se občas potýkají 

s neplánovaným nedostatkem hráček a někdy musí hrát na postech, na které nejsou zvyklé. 

V dospělých ženských soutěžích působí i „C“ družstvo, ve kterém hrají naše kadetky a v KP II. 

třídy jim po polovině soutěže patří průběžné 4. místo s pouze dvoubodovou ztrátou na místo 

2. 

V krajském přeboru kadetek a juniorek nás reprezentují 2 týmy. Starší „A“ tým se skládá ze 

starších juniorek, které jinak hrají za ženské „A“ a „B“ týmy. Mladší „B“ družstvo je tvořeno 

kadetkami. V aktuální sezóně zbývá odehrát pouze poslední turnaj a oba týmy mají už jisté 

medaile. O konečném umístění rozhodne poslední klání na konci března.  

Skupina turnovských kadetek vedená Pavlem Starým a Janem Mlejnkem je asi nejvytíženější 

z celého oddílu. V jarní části sezóny 2018 – 2019 zakončily Český pohár starších žákyň na 

celkovém 38. místě z 66 účastníků. Po pokažené kvalifikaci vyhrály několik turnajů a dojem 



z celé soutěže byl nakonec výborný. V KP starších žákyň jim těsně unikla medaile a skončily 

4. Ve spolupráci se staršími hráčkami braly stříbro v KP juniorek a, jak již bylo napsáno výše, 

bronz v KP II. třídy žen. Zlato nakonec získaly bez jediné prohry v okresním přeboru 

smíšeného dorostu.  Do nové sezóny 2019 – 2020 vstoupil tým s novými výzvami. Český 

volejbalový svaz změnil dívčí věkové kategorie a „sebral“ jim jeden rok starších žákyň. Čekala 

je tedy kategorie kadetek. Se změnou kategorií došlo i k rozšíření ligových soutěží a Turnovu 

se podařilo získat 1. kadetskou ligu. V té získávají cenné zkušenosti a nyní se perou ve 

skupině o udržení. Vedle již zmíněných soutěží KP juniorek a KP II. třídy žen hrají 

i celorepublikový Český pohár kadetek a juniorek. Od začátku hrají v třetí výkonnostní 

osmičce a do konce soutěže jim zbývá odehrát jeden turnaj. Po sezóně pravděpodobně 

odejdou tři hráčky základní sestavy do vyšší soutěže, což zasáhne tým a bude potřeba 

promyslet, jaké soutěže budeme hrát v příští sezóně. 

Současná tréninková skupina starších žaček působila již pod vedením Tomáše Turka 

a Tomáše Kuncíře v předchozí sezóně 2018 – 2019 ještě v kategorii mladších žákyň. 

V krajském přeboru získávali převážně cenné šestkové zkušenosti. V okresním přeboru 

žactva se jim povedlo získat cenné bronzové medaile. O prázdninách děvčata spolu 

s kadetkami absolvovaly velmi povedené a již tradiční soustředění v Semilech. V aktuální 

sezóně 2019 – 2020 hrají opět okresní přebor žactva a krajský přebor starších žákyň. 

V okresním přeboru jim 3 kola před koncem soutěže patří průběžná první příčka. V krajské 

soutěži se před posledním kolem udržují ve druhé lize na druhém místě, což odpovídá věku, 

tělesným propozicím i výkonosti turnovských děvčat. V průběhu sezóny se do týmu přidaly 

nové posily z Lomnice ve složení Bára Skalická, Anežka Kubánková a Klára Wagnerová. Zatím 

se děvčata sžívají s turnovským týmem, ale v zápasech je znát jejich přínos do hry. Vzhledem 

ke změnám v pravidlech věkových kategorií se tento tým do další sezóny posouvá 

do kategorie kadetek a o složení týmu bude rozhodovat přechod děvčat do nových 

vzdělávacích zařízení po ukončení základních škol. 

Skupina mladších žákyň byla nově sestavena v září 2019. Trenéry jsou Pavel Mašek a Filip 

Ziegler. Původní záměr z početné skupiny sestavit dvě družstva nebyl naplněn. Do skupiny 

věkově náleží 14 hráček a dále pravidelně dochází 3 hráčky ve věku starších žákyň. 

Výkonnost mezi hráčkami je značná, stejně tak jejich docházka. Družstvo se zaměřuje na hru 

v šestkovém volejbale, krajský přebor mladších žákyň a okresní přebor žactva. U prvně 

jmenované soutěže se pohybujeme mezi 4. a 5. místem z 6 přihlášených družstev, 

u okresního přeboru mladší žačky nedosahují výkoností ani zkušenostmi na pět dalších 

družstev účastnících se v soutěži. Cílem družstva je mj. začlenit začínající nebo výkonově 

slabší hráčky do aktivního týmu, což se po sociální stránce bohužel ne zcela daří. V příští 

sezóně by většina dívek měla dosáhnout střední věkové hranice pro kategorii mladších žákyň 

a jsme přesvědčeni, že nastřádané zkušenosti se zúročí a družstvo bude dosahovat častějších 

vítězství a celkově tak lepších umístění. 



Starší přípravku vede jako hlavní trenér už dlouho Jiří Jansta. V sezóně 2018 – 2019 s ním 

spolupracoval ještě Filip Ziegler, v případě potřeby ho ještě zastupoval Pavel Starý. 

V přípravce bylo okolo 30 dětí. Letní prázdniny zakončila starší přípravka u Jirky doma 

v Rovensku pod Troskami, kde už poněkolikáté uspořádal pro své svěřence prázdninový 

volejbalový kemp. V nové sezóně má Jirka ve své tréninkové skupině 19 dětí. Založením 

mladších žákyň odešlo z přípravky hodně holek. Po příchodu nových dětí je převaha kluků. 

Věk holek a kluků se pohybuje od 8 do 13 let. Bohužel nejstarších kluků je málo, aby založili 

šestkový tým. Děti trénují v hale dvakrát týdně  - v  pondělí a ve středu.  

Mladší přípravka v loňském roce působila pod vedením trenérek Kateřiny Zajgerové a Terezy 

Kovářové, což bude pokračovat i letos. Z důvodu narození miminka Terezky ji nyní zastupují 

Tereza Zikmundová a Petra Nedvědová (obě jsou maminky dětí, které k nám do přípravky 

chodí). V současné době je registrováno 13 dítek (6 chlapců a 7 dívek) ve věku 5-9 let, z nichž 

9 dětí chodí již druhý rok. Tréninky probíhají 2x týdně 60 minut což je pro takto malé děti 

plně vyhovující. Náplň je zaměřená na všeobecnou pohybovou průpravu, práci s míčem 

věnujeme asi 1/3 času, dále je to běžecká vybavenost (atletická abeceda + běhací hry), 

obratnost (prostná cvičení, cvičení na nářadí, opičí dráhy), posilování a rozvoj odrazových 

schopností. Děti jsou na trénincích vždy nadšené – to je výhoda trénování malých dětí. 

Výborná spolupráce je i s rodiči dětí. Pravidelně se účastníme okresních přeborů ve 

žlutém minivolejbale, spíše výjimečně krajských. Zdá se nám, že okresní přebory mají lepší 

atmosféru. Upřednostňuje se více radost ze hry a odměna všem než vysoké výkony.  

Věříme, že i nadále se nám bude dařit rozvíjet turnovský volejbal. Za naše hlavní cíle 

považujeme hrát v pohodě v dobré partě, tak aby nás to všechny bavilo. Když se k tomu 

přidá i poctivá práce, zákonitě to povede k dalším dobrým sportovním výsledkům. Chceme 

i pracovat na maximálním rozvoji našich mládežnických družstev, nadále se věnovat našim 

nejmenším hráčům a hráčkám. Vedle zlepšení tréninkových podmínek bychom i rádi rozšířili 

řady našich trenérů.  

Jak už je všeobecně známé, oddíl volejbalu žije hodně i sportovně-společenským životem. 

Během roku 2019 jsme uspořádali hned několik akcí. Hned za začátku roku se konal další 

Volej&basketbál. Na začátku prázdnin proběhla na antukových kurtech jedna velká akce. 

Bylo to spojení tradiční Šóňovy benefice a  turnaje smíšených týmů Turnovského mixohraní. 

Při této příležitosti oddíl udělil řadě svých soukmenovců titul čestný člen. 

Téměř závěrem bychom za oddíl volejbalu rádi poděkovali všem členům jednotlivých 

družstev za výbornou reprezentaci oddílu a současně děkujeme všem sponzorům, bez 

kterých by oddíl nemohl fungovat. Velké poděkování pak patří především našemu 

generálnímu sponzorovi firmě ZIKUDA vodohospodářské stavby. Velmi důležité jsou i zdroje 

ze státních dotací na mládež – od Libereckého kraje nebo z MŠMT. 

Na úplný závěr bychom chtěli vyslovit obrovské díky Janě Matějkové, která se rozhodla 

skončit na pozici předsedkyně oddílu. Za dobu jejího předsednictví se povedly v oddíle 



neskutečné změny. Turnov dosáhl historicky nejlepších sportovních výsledků v kategorii 

mužů i žen. Povedlo se vybudovat nový systém práce s mládeží, výrazně se navýšila členská 

základna. Doufám, že Jana i bez své funkce bude tou správnou duší a srdcem našeho oddílu! 

Jani, děkujeme! 

Diskuse 

 Pavel Starý navrhl, aby hostující hráči platili stejné příspěvky jako členové, výroční 

schůze to schválila 

 Michal Kříž navrhl doplnit kandidátku voleb do výboru o Kateřinu Klejchovou, ta 

s nominací souhlasila 

 Pavel Starý referoval a přípravě knihy o historii oddílu 

 

Volby 

 Do výboru oddílu kandidovali: Jan Blažek, David Černý, Michal Folprecht, Kateřina 

Klejchová, Vladislav Maruška, Aleš Pecina, Michaela Plocová, Pavel Starý, Tomáš 

Turek 

 Proběhly volby a komise sečetla hlasy a preference 

 Všichni kandidáti byli zvolení 

 Výbor se dohodl, že bude na další období 9člennný 

 Výbor zvolil Pavla Starého novým předsedou a Aleše Pecinu hospodářem 

 

  

 

 

 

Pavel Starý poděkoval za zvolení a pronesl krátký proslov, 

Jan Blažek poděkoval všem za účast, ukončil schůzi a popřál dobrou zábavu. 



Usnesení z výroční členské schůze oddílu volejbalu TJ Turnov 

za rok 2019 

konané dne 29. 2. 2020 ve Sportbaru haly TJ Turnov 

 

 

 

Účastníci: viz prezenční listina, host za KVS a TJ – Jana Matějková, za TJ Pavel Svatoš, host za 

sponzory – Petr Zikuda  

Mandátová komise: 

Ustavení mandátové komise ve složení  Zuzana Hyblerová a Štěpánka Zakouřilová 

bylo odhlasováno 100 % hlasy přítomných.  

Dle zprávy mandátové komise bylo přítomno 33  členů oddílu s volebním mandátem.  

Výroční členská schůze schvaluje: 

- zprávu předsedkyně oddílu o činnosti oddílu za rok 2019 
- zprávu o hospodaření za rok 2019 
- zprávu mandátové a volební komise o usnášení schopnosti VČS a výsledcích voleb 

výboru oddílu na období 2020 – 2021 
- srovnání členských příspěvků i pro hostující hráče 

 
Výroční členská schůze dále bere na vědomí a schvaluje složení nově zvoleného 9členného 

výboru oddílu ve složení: 

- předseda oddílu: Pavel Starý 
- hospodář oddílu: Aleš Pecina 
- další členové výboru: Jan Blažek, David Černý, Michal Folprecht, Kateřina Klejchová, 

Vladislav Maruška, Michaela Plocová, Tomáš Turek 
 

Pověřenými zástupci oddílu s právem zastupovat oddíl ve vnějších vztazích, nařizovat 

a podepisovat finanční operace v rámci účtu oddílu jsou: předseda a hospodář oddílu. 

Hlasování o Usnesení členské schůze oddílu volejbalu TJ Turnov, které kopíruje věcnou část 

tohoto zápisu, bylo odsouhlaseno 100 % hlasy přítomných, nikdo se hlasování nezdržel.  

 

Zapsal předseda volejbalového oddílu Pavel Starý 


