
 

 

Závěrečná zpráva z výroční členské schůze 
volejbalového oddílu TJ Turnov za rok 2020 

 

 

 

       

 

Pátek 16. dubna 2021 od 18 hod. 

Online formou přes ZOOM 

 



Program výroční schůze oddílu volejbalu TJ Turnov 2020 

 

 

 

1) Zahájení – přivítání členů a hostů 

2) Pověření vedení výroční členské schůze – Jan Blažek 

3) Schválení programu jednání a způsobu hlasování 

4) Volba mandátové a návrhové komise – Petra Vaníčková a Veronika Bubáková 

5) Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti výroční členské schůze 

6) Zpráva předsedy a šéftrenéra – Pavel Starý + zprávy jednotlivých vedoucích družstev 

7) Zpráva o hospodaření – Aleš Pecina 

8) Diskuze 

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

10) Závěr 

11) Online zábava 

 

Z výroční členské schůze bude následně zhotoven zápis, který bude zveřejněn na webových 

stránkách oddílu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Průběh schůze 
 

 Vedením schůze byl pověřen člen výboru Jan Blažek. 

 Do mandátové a návrhové schůze byly zvoleny Petra Vaníčková a Veronika Bubáková. 

 Na schůzi bylo přítomno 29 členů oddílu s volebním mandátem a výroční schůze byla 

po 15minutové čekací době usnášeníschopná. 

 

Zpráva předsedy a šéftrenéra Pavla Starého   

Máme za sebou sezónu, která se zapíše do dějin, a to jak pozitivně, tak 

i negativně. V září 2020 jsme úspěšně oslavili 70. výročí založení oddílu 

a vydali historickou publikaci. Bohužel tímto momentem byla díky 

restrikcím spojených s pandemií nemoci Covid-19 prakticky ukončena či 

velmi omezena tréninková činnost. Rozehrané soutěže byly přerušeny 

anebo ukončeny, některé soutěže ani nezačaly. 

Oslava 70. výročí založení oddílu 

Vrcholem roku 2020 byla oslava 70. výročí založení 

volejbalového oddílu. Původně plánovaný termín oslav 

v rámci tradiční Šóňovy benefice byl odsunut až na konec září. 

Těsně před zavedením přísných protiepidemických opatření 

se 26. září 2020 konala v prostorách velkého sálu KC Střelnice 

Turnov velká oslava našeho výročí. Bývalí i současní 

volejbalisté, zástupci sponzorů, představitelé Krajského 

volejbalového svazu a další přátelé turnovského volejbalu byli 

svědky velmi povedeného podvečera. Celá akce byla zahájena 

výstavou fotografií, které zobrazovaly nejdůležitější momenty 

z celé historie. Moderátorsky se 

akce velmi dobře zhostili Janek 

Blažek, Vláďa Maruška a Michal 

Folprecht. Vedení oddílu předalo 

další čestná členství mnoha 

účastníkům, kteří se zasloužili 

o rozvoj turnovského volejbalu. 

Hlavním oslavencem byl Květik Šonský, který oslavil 80. narozeniny. Na 

Střelnici byl odhalen jeho velký fotografický portrét, který zhotovil Jan 

Staněk a který byl následně umístěn do galerie zasloužilých sportovců 

v prostorách haly TJ Turnov. Slavnostní akce byla zakončena křtem 

knihy 70 let turnovského volejbalu (1950 – 2020). Tato kniha byla 

vydána ve velkém nákladu a je stále k dispozici všem zájemcům. 



Slavnostní křest knihy o historii oddílu – KC Střelnice Turnov (26. 9. 2020) 

Volejbalové sezóny v roce 2020  

Obě volejbalové sezóny v roce 2020 (2019 – 2020 a 2020 – 2021) byly bohužel poznamenány 

epidemií nemoci Covid – 19. Zprávy za jednotlivé skupiny podají Michal Folprecht (muži), 

Pavel Starý (ženy, juniorky, kadetky a žákyně), Jiří Jansta (starší přípravka) a Kateřina 

Zajgerová (mladší přípravka). 

 

Restart volejbalu a oddílové činnosti v roce 2021 

 Nyní čekáme na rozvolnění sportu, abychom mohli zahájit oficiální tréninkovou 

činnost. Celorepublikové soutěže už byly ve všech kategoriích ukončeny. Pokusíme 

se, pokud to situace umožní, dohrát v omezené míře krajské soutěže, zejména 

soutěže mládeže. 

 Hlavní výzvou je přivést znovu naši mládež ke sportování a pokusit se získat členy 

nové.  

 Rádi bychom obnovili všechny tréninkové skupiny a dokonce založili skupiny nové. 

Potřebujeme získat nové trenéry a trenérky, abychom mohli otevřít novou skupinu 

mladších žákyň a mladších žáků. 



 Antukové hřiště je téměř připravené – zbývá válcovat a vysušit. Díky patří trenérům 

a zejména hráčkám žákyň, kadetek a juniorek, které tam odpracovaly mnoho 

brigádnických hodin. 

 Rádi bychom obnovili i tradiční akce jako zejména Šóňovu benefici, Turnovské 

mixohraní, později i Volejbasketbál. Zatím ale nic neplánujeme a čekáme na vývoj 

situace. 

Finance a investice do sportu 

 Vedle nesmírně důležité podpory našich partnerů v čele s firmou Zikuda – 

vodohospodářské stavby získáváme i finanční prostředky na mládež od Národní 

sportovní agentury, Libereckého kraje a Města Turnov. 

 Dalším zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Jako výbor plánujeme kompenzovat 

vybrané příspěvky za letošní nepovedenou sezónu v podobě slevy na sezónu 

následující. O výši slevy rozhodne výbor. 

 Potýkáme se opakovaně s neplatiči, zejména u tzv. neaktivních členů. Oddíl za ně 

platí poplatek TJ, budu navrhovat vyškrtnutí z evidence s možností se kdykoliv vrátit 

při opětovném zahájení činnosti. 

 V Turnově se nyní mluví o různých sportovních projektech: 

o Rekonstrukce a totální přestavba haly TSC – velmi finančně náročný projekt 

Města Turnov, momentální rozpočet přes 130 mil. Kč, závislé na získání velké 

státní dotace a také politické vůli dofinancovat zbytek z městského rozpočtu. 

Pokud by se ale povedlo, vznikla by 3 velká hřiště, která by umožňovala hrát 

i republikové soutěže mládeže. 

o Nafukovací hala na Dalmácku – projekt TJ, který by do značné míry vyřešil 

nedostatek tréninkových hodin v hale TJ. Nyní se čeká, zda jako TJ získáme 

dotaci, poté by se řešila otázka dofinancování projektu. 

o Rekonstrukce házenkářského areálu mezi mosty 

o Projekt stavby beachvolebalových  kurtů – po zamítnutí původně zamýšlených 

kurtů v prostorách školní zahrady Chlapajdy jsme se obrátili na druhou stranu 

a dohodli jsme se na spolupráci se Sokolem Turnov. Na jejich pozemcích 

bychom chtěli vybudovat rozsáhlý areál, který by výrazným způsobem zvedl 

možnosti sportování nejen pro členy našeho oddílu, ale i širokou sportovní 

veřejnost. Areál by se budoval ve spolupráci s firmou Zikuda, náklady by byly 

hrazeny částečně sponzorsky, částečně z oddílových a TJ zdrojů a také bychom 

se pokusili získat různé dotace. Tento projekt by mohl být spojen i s rozsáhlou 

rekonstrukcí antukového areálu. Detaily projektu se nyní postupně řeší. 

o Mezi drobné investiční akce můžeme počítat i úpravy interiéru budovy na 

antukových kurtech – barový prostor, úprava nábytku apod. 



Návrh možné podoby nových beachvolejbalových a antukových kurtů TJ Turnov 

 

Volby do okresního a krajského volejbalového svazu 

 Okresní volejbalová konference se konala online formou 25. 2. 2021. Náš oddíl 

zastupoval Pavel Starý, částečně i Pavel Mašek, který tam byl i za Rovensko. Schůze 

byla volební. Jiří „Goro“ Čermák byl zvolen předsedou OVS, Pavel Starý a Helena 

Neumannová (Rokytnice) se stali členy výboru. Pavel Pražák (Semily) je členem KRK. 

Jiří Čermák a Pavel Starý byli zvoleni delegáty pro volební konferenci KVS. 

 

 Volební konference KVS se konala online formou 12. 4. 2021. Novým předsedou KVS 

byl zvolen Stanislav Dubský (Jablonec), členy výboru jsou Jan Nevoral (Slavia Liberec), 

Martin Nečas (Beach Harcov), Petr Karban (Beach Harcov), Daniel Matoška 

(Lokomotiva Liberec), Petr Dobíhal (Česká Lípa) a Pavel Starý. Členy KRK jsou Jiří 

Čermák, Blanka Kvíčalová a Aleš Správka. Delegáty pro konferenci ČVS jsou Stanislav 

Dubský, Petr Prokop, Jan Nevoral, Martin Nečas a Petr Karban. 

 

 



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. 

Doufám, že se brzy budeme moct setkávat při běžné činnosti. 

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

v dotačních programech.  

 

Zpráva o činnosti mužů – Michal Folprecht 

Vážení sportovní přátelé, kolegové trenéři,  
 
máme za sebou další rok, dalo by se říct, že rozporuplný rok. Nevím, 
zda se dá vůbec říct, že to byl rok herního volejbalu a zda je co 
hodnotit, ale přeci jen pár slov ke shrnutí uplynulého roku …. 
 
 Na minulé výroční schůzi jsem informoval o tom, že loňská sezóna se blíží do svého finále 
a muži „A“ stále neměli jistý výsledek. Zda se udrží v 2. lize, nebo po 8 letech v ligové soutěži, 
spadnou do krajských soutěží. V tu dobu před námi byli ještě 2 dvojzápasy, tzn. 12 bodů, 
o které se hrálo. Věřím, že kdyby nepřišlo období COVID – LOCKDOWN pro amatérský sport, 
že bychom body pro setrvání v ligových soutěžích uhráli. Takhle nastalo na základě 
rozhodnutí svazu o uzavření soutěží bez přímého pádu do nižších soutěží a záleželo na 
rozhodnutí týmů, jakou soutěž budou chtít přihlásit na novou sezónu. Tolik informací ke 
konci loňské sezóny. 
 

Konečná tabulka 2. ligy mužů (2019 – 2020) 
1. TJ Lokomotiva Česká Lípa 32 28 1 0 3 89:20 86 
2. TJ Sokol AMS Česká Třebová 32 18 4 1 9 76:46 63 
3. VK Hronov 32 15 6 0 11 68:55 57 
4. VK Dvůr Králové nad Labem 32 16 1 3 12 65:55 53 
5. VK Choceň 32 13 3 3 13 60:62 48 
6. Kometa Brno 32 11 1 8 12 55:71 43 
7. TJ Žďár nad Sázavou 32 11 3 3 15 55:65 42 
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 32 11 3 1 17 53:65 40 
9. TJ Turnov 32 5 4 5 18 47:79 28 
10. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 32 5 1 3 23 32:82 20 

 
Muži TJ Zikuda Turnov po vítězných zápasech v Mnichově Hradišti (2019 – 2020) – horní řada zleva: Jan Suchánek, Ondřej 
Kovář, Jiří Žalský, Adam Zelfel, Tomáš Kuncíř, Pavel Peníška, Ondřej Zikuda, Dominik Musílek, dole zleva: Martin Fikar, 
Michal Folprecht a Petr Zikuda 
 
A teď pár slov k současné, pro nás muže „A“, již skončené soutěži.  
 



Jelikož nám soutěž skončila již na začátku března 
2020, měli jsme docela hodně času na to se 
rozmyslet, co vlastně, jako hráči, chceme. Zda 
budeme chtít hrát 2. ligu, nebo si jen tak na pohodu 
jít zahrát krajský přebor. Protože se všichni hráči 
z týmu rozhodli, že chtějí hrát 2. ligu, muselo nastat 
pár změn. Tyto změny byly realizovány ze strany 
trenéra Honzy Suchánka a manažera Petra Zikudy. 
Od začátku byl nastaven konkrétní tréninkový 
a herní koncept, který bylo nutné dodržovat. Před 
samotným zahájením nové sezóny muselo dojít 

k rozšíření týmu. Do týmu se navrátil Jan Illich, novými posilami se stal Lukáš Koucký a Marie 
Suchánková (asistent trenéra). Naše nová sezóna začala v červnu a to hned zostra – fyzickými 
testy (silové, vytrvalostní, rychlostní, dovednostní). Po absolvování testů byl nastaven režim 
tzv. fyzických seancí pro nabírání fyzické kondice a k tomu lehce technický trénink (okrajově). 
Postupně jsme se připravovali na letní turnaj v Dřevěnicích, kde jsme, jako každý rok, chtěli 
nastoupit v obou víkendech (ligové soutěže, volná soutěž) a zároveň na novou halovou 
sezónu. Bohužel, vlivem pandemických událostí a restrikcí, byl turnaj v Dřevěnicích zrušen. 
Pak jsme pozvolně přešli na tréninky v hale. První zatěžkávací zkouškou pro nás bylo 
přátelské utkání s Malou Skálou v rámci oslav turnovského volejbalu. Toto přátelské utkání 
mělo prověřit naše největší slabiny dřív, než začne ostrý start v sezóně.  
 
Dalo by se říct, že některé věci fungovali suprově a některé pokulhávali, ale s tím se nějak 
počítalo. Byl před námi první zápas, a to na palubovce Dvora Králové. Neměl to být vůbec 
lehký zápas, jelikož domácí se vůbec netajili tím, že pomýšlejí na vítězství celé skupiny. Na 
začátku zápasu byla cítit lehká nervozita a chvíli trvalo, než jsme se zkoncentrovali. Druhý 
a třetí set byl již celkově v naší režii. Dokonce jsme ve čtvrtém setu sahali po vítězství 
v prvním zápase za plný počet bodů. Bohužel jsme však nedokázali udržet koncovku a šlo se 
do zkrácené hry. Tam jsme prokázali větší sehranost a soudržnost a připsali si tak první výhru 
v novém ročníku. Druhý zápas již nebyl tak koncentrovaný a z naší strany byl plný chyb. Což 
také znamenalo jednoznačné vítězství domácího týmu. Domů jsme tak odjížděli s bilancí 1:1 
na zápasy a s obrovskou motivací na zlepšení během dalších zápasů.  
 

 
 
Muži TJ Zikuda Turnov (2020 – 2021) – zleva: Michal Folprecht, Dominik Musílek, Ondřej Kovář, Jan Suchánek, 
Adam Zelfel, Petr Zikuda, Tomáš Kuncíř, Ondřej Zikuda, Pavel Peníška a Martin Fikar 



Co pak ale následovalo, již asi všichni budete vědět…. 
 
Před dalším zápasem, který se měl odehrát s týmem Prosek, bohužel ½ našeho týmu 
onemocněla. Nevědělo se však, zda z důvodu COVID-19, nebo sezónní chřipky či nachlazení 
a zápas musel být přeložen o 3 týdny … pak již celou situaci znáte. Přišli restrikce ze strany 
vládních nařízení a pozastavení amatérských soutěží. 
 
Pro nás to znamenalo konec společných tréninků ve vnitřních prostorách. Jediná možnost 
bylo trénovat venku za příznivých klimatických podmínek. Dalo by se říct, že společné 
tréninky jsme ukončili závěrem měsíce říjen. Když se potom v prosinci umožnilo trénovat ve 
vnitřních prostorách za dodržení opatření (roušek), tak jsme toho využili a trénovali 14 dní. 
Bohužel, od té doby jsme se na tréninku nesešli, jelikož žádná taková možnost nebyla. 
Zároveň bylo svazem oznámeno ukončení všech amatérských soutěží. 
 
A jak to bude dál? Co přinese nový rok a sezóna 2021 – 2022? …. To bohužel zatím nedovedu 
říct. V tuto chvíli již čekáme na lepší počasí, abychom mohli začít trénovat venku (1 na 1). 
Zároveň se budeme rozhodovat, jak to bude dál (kdo bude pokračovat, kdo chce hrát jakou 
soutěž a tak …). 
 

Děkuji Vám všem za pozornost a přeji pěkný zbytek večera.  Michal Folprecht 

 

Zpráva o činnosti žen – Pavel Starý 

Na začátku roku 2020 měly ženy „A“ dohrávat utkání sezóny 2019 – 2020. Ženské áčko bylo 

před touto sezónou doplněno o nové hráčky. Mladému týmu se pod vedením trenérského 

dua Pavel Starý a Jan Mlejnek poměrně dařilo. Závěrečná 4 utkání nebyla kvůli Covidu-19 

odehrána a Turnovačky skončily na vynikajícím 7. místě, čímž udržely ligovou příslušnost 

i pro následující sezónu. Musíme však konstatovat, že v nově složeném družstvu vázla 

komunikace a ne zcela fungovala týmová chemie. Tato skutečnost předznamenala změny 

provedené směrem do následující sezóny. 

Konečná tabulka 2. ligy žen (2019 – 2020) 
1. Červený Kostelec 32 21 3 4 4 83:35 73 
2. Děčín – Rumburk 32 18 8 1 5 82:42 71 
3. Chabařovice 32 21 1 4 6 77:37 69 
4. Jablonec nad Nisou 32 12 4 7 9 65:62 51 
5. Liberec 32 14 2 3 13 61:58 49 
6. Česká Třebová 32 12 2 6 12 57:63 46 
7. TJ Turnov 32 10 6 2 14 55:66 44 
8. TJ Svitavy 32 10 5 3 14 60:65 43 
9. Žižkov „B“ 32 6 5 3 18 47:75 31 
10. Mladá Boleslav 32 0 0 3 29 12:96 3 

Ženy TJ Zikuda Turnov „A“ (2. liga 2019 – 2020) – horní řada zleva: trenér Pavel Starý, Petra Vaníčková, Zuzana 
Svobodová, Michaela Kroupová, Jana Krupařová, Jana Matějková, Marie Maříková, dolní řada zleva: Coletta 
Bitmanová, Michaela Plocová, Eliška Valová, Eliška Zakouřilová, Markéta Minaříková a Viola Hořínková 
 



„B“ tým žen řídila v sezóně 2019 – 2020 Monika Kabátová, z části sezóny i Kateřina 

Klejchová. Před začátkem měly k dispozici seznam 18 hráček, které by mohly být k dispozici. 

Pak ale zasáhla zranění, nemoci, děti, stavby obydlí, studium. Výsledkem bylo, že se ženy 

horko těžko dávaly dohromady, na zápasy jezdily v minimálním počtu a navíc často hrály na 

postech, které jim nebyly vlastní. Všechny ale hrály s nadšením a užívaly si každý moment na 

hřišti. Po podzimní části skončily osmé. Jarní část nebyla také z důvodu pandemie koronaviru 

dohrána, proto po předčasně uzavřené sezóně s bilancí 9 výher a 19 porážek skončilo „B“ 

družstvo žen v KP1 na celkovém 8. místě.  

 

Ženy TJ Zikuda Turnov „B“ (KP1 2019 – 2020) – horní řada zleva: Dana Slačíková, Markéta Horáková, Lucie 
Němečková, Monika Kabátová, Dagmar Sztymonová, Martina Kefurtová, dolní řada zleva: Amálie Urbánková, 
Veronika Bubáková, Kateřina Klejchová a Petra Mlejnková 

 
Konečné pořadí KP1 Libereckého kraje (2019–2020): 1. TJ Lokomotiva Liberec „B“ 80b., 2. TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště 72b., 3. TJ Jablonex 51b., 4. TJ Slovan Varnsdorf „B“ 42b., 5. TJ Bižuterie Jablonec 
nad Nisou „B“ 39b., 6. TJ Sokol Železný Brod 34b., 7. TJ Jiskra Nový Bor 33b., 8. TJ Turnov „B“ 26b., 9. 
TJ Slovan Varnsdorf „A“ −1b. 
 

V ženské kategorii došlo před sezónou 2020 – 2021 k velkým změnám a to k opětovnému 

spojení „A“ a „B“ týmu. Po lehkém rozvolnění opatření po prvním (jarním) lockdownu, když 

již bylo možno se setkávat, se ženy potkaly na antukových kurtech, aby se domluvily, co bude 

dál. Po debatě se rozhodlo, že si nenechají vzít šanci hrát dál ligovou soutěž a nastoupí v ní 

i během další sezóny, tentokrát všechny společně, ovšem bez trenérů. Vedení týmu po herní 

stránce si tak vzala na starost hlavně hráčka Michaela Kroupová, která vnesla do tréninků 

nové metody a ujala se tak vedení největší části z přípravy. Přípravě se ženy věnovaly velmi 

poctivě prakticky celé léto na antukových kurtech, zaměřily se hlavně na fyzičku, ale i na 

staronovou souhru. Na závěr prázdnin absolvovaly víkendové soustředění. Na novou sezónu 



se opravdu hodně těšily. Před nástupem do soutěže měly dobrou formu a dokázaly ji skvěle 

načasovat. Bylo pro ně tedy velkým zklamáním, když těsně před jejich prvním ligovým 

zápasem opět zasáhla špatná epidemiologická situace a zápasy byly nejprve odloženy 

a později zrušeny úplně. Ženy tak stihly pouze jeden přípravný zápas v rámci volejbalových 

oslav, kdy si zahrály proti sobě. Jedno pozitivum celá situace má, a sice takové, že se jim 

splnil nastavený cíl, a i nadále se podařilo udržet ligu. Nyní ženy čekají, až jim to podmínky 

opět dovolí, aby se na následující sezónu připravily stejně pečlivě a kvalitně jako vloni. 

Tentokrát s tím, že v další sezoně už snad budou mít šanci ji zúročit. 

 

Volejbalová rodina – jedna z dalších společných oslav (23. 6. 2020) 

 

Zpráva o činnosti bývalých dorostenek a starších žákyň – Pavel 
Starý 

Skupina dorostenek vznikla 

v létě 2020 sloučením skupiny 

starších žákyň vedených 

Tomášem Turkem a Tomášem 

Kuncířem a skupiny kadetek 

vedené Pavlem Starým 

a Honzou Mlejnkem. 

Družstva turnovských kadetek a juniorek měla v sezóně 2019 – 2020 opravdu napilno. 

Kadetky vedené Pavlem Starým a Honzou Mlejnkem hrály celou řadu soutěží. Jako družstvo 

„C“ skončily v nedohrané soutěži KP2 žen (2019 – 2020) na 4. místě. Po jarním rozvolnění 



byla soutěž dohrána v přátelském, neoficiálním duchu. V 1. kadetské lize se Turnovačky 

umístily na 11. místě. V Českém poháru skončily na 22. místě z 32 účastníků. Největší úspěch 

přišel v KP juniorek, kde Turnov měl přihlášená dvě družstva. Starší, samostatné juniorky 

celou soutěž vyhrály, mladší kadetky skončily druhé. 

 

Sestava družstva TJ Turnov „C“ – horní řada zleva: trenér Jan Mlejnek, Petra Černá, Vanesa Volková, Anna 
Václavů, Nikola Karlová, Denisa Franzová, Magdaléna Hrochová, Tereza Stará, trenér Pavel Starý, dolní řada 
zleva: Kristýna Málková, Karolína Šedová, Andrea Richterová, Šárka Hrušková, Sára Šebková, Veronika 
Kubešová a Kateřina Stará 
 

Konečné pořadí KP2 žen Libereckého kraje (2019 – 2020): 1. VK Malá Skála 27b., 2. SKP 
Česká Lípa 18b., 3. TJ Sokol Poniklá 17b., 4. TJ Turnov „C“ 16b., 5. Spartak Rokytnice 10b., 6. 
TJ Jiskra Nový Bor „B“ 2b. 

 
Starší žákyně pod vedením Tomáše Turka a Tomáše Kuncíře skončily v sezóně 2019 – 2020 

sedmé v krajském přeboru. Okresní přebor se jim podařilo vyhrát. 

 

 
 
Vítězné družstvo OP staršího 
žactva (2019–2020) – stojící zleva: 
Veronika Zárybnická, Leona 
Pavlatová, Anežka Kubánková, 
Simona Židů, Bára Skalická, 
Michaela Kočová, Anna 
Suchomelová, Veronika 
Podzemská, dole zleva: Barbora 
Hrdinová a Michaela Tomešová 



Jak již bylo řečeno, ke spojení obou skupin došlo v létě 2020, kdy starší žákyně přešly do 

kategorie kadetek. Skupiny juniorek (pod vedením Pavla Starého a Jana Mlejnka) a kadetek 

(pod vedením Tomáše Turka a Tomáše Kuncíře) začaly úzce spolupracovat jak v trénincích, 

tak i zapojování mladších hráček ve vyšších soutěžích. První společnou akcí bylo tradiční 

soustředění v Semilech. V září rozehrály hráčky několik utkání v KP2 žen. V KP juniorek oba 

týmy úspěšně prošly kvalifikací, v okresním přeboru byl odehrán jediný turnaj. Na konci září 

2020 protiepidemická opatření přerušila všechny soutěže. Od té doby se družstva připravují 

zejména prostřednictvím online tréninků, které jsou zaměřené na kondici, a doufají, že 

sezóna 2020 – 2021 není ještě definitivně ztracena a  že na jaře 2021 půjde ještě něco 

odehrát. 

 

Zpráva o činnosti žákyň – Pavel Starý 

Mladší žákyně byly vedeny v sezóně 2019 – 2020 Pavlem Maškem 

a Filipem Zieglerem. V krajském přeboru skončily čtvrté. Cenné 

zkušenosti jim přinesla i účast v okresním přeboru. 

 
Mladší žákyně ještě pod vedením Pavla Maška a Filipa 
Zieglera (2019 – 2020): T. Šorfová, V. Vaníčková, 
K.  Podolková, M. Čivrná, J. Dolejšová, P. Mašek, 
N. Kobosilová, K. Nováková, L. Peštová, I. Linhartová, 
N. Kučírková, K. a M. Šulcová 

Mladší žákyně (2020 – 2021) po vítězství 
v úvodním turnaji KP – horní řada zleva Ivana 
Linhartová, Linda Peštová, Kateřina Zelnická, Julie 
Dolejšová, dolní řada zleva Martina Šulcová, Adéla 
Donátová, Kristýna Šulcová a ležící Nikola 
Kučírková 

 

Velkou tréninkovou skupinu mladších a starších žákyň převzalo 

v létě trenérské duo Pavel Starý a Jiří Šulc. Dívky se poctivě 

připravovaly na novou sezónu a v létě 2020 absolvovaly své 

první soustředění v Semilech. V září odehrály první turnaj 

okresního přeboru, získaly cenné zkušenosti v kvalifikaci KP 

starších žákyň a zejména suverénně ovládly první turnaj KP mladších žákyň. Další turnaje se 

už nekonaly. Podobně jako dorostenky přešly na online tréninky a už nyní se nemůžou 

dočkat, až opět budou moct hrát volejbal. 



Zpráva o činnosti starší přípravky – Jiří Jansta a Pavel Starý 

Starší přípravku vede jako hlavní trenér už dlouho Jiří Jansta. 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 2020 – 2021 byla jejich činnost 

přerušena v říjnu 2020. 

Jirka napsal ze služební cesty: „Ahoj, všichni příznivci volejbalu, všechny vás zdravím 

a doufám, že jste v pořádku a psychicky pozitivní, neboť se nám jistě již blýská na lepší časy. 

S dětmi moc v kontaktu nejsem, ale už na tom pracuji, neboť je chci pozvat na letošní kemp.  

Ve vládních nařízeních se už moc nevyznám, tak pevně doufám, že je brzy zruší, alespoň co se 

sportu týče. Pracuji na novém návrhu volejbalového kempu v Rovensku, tento rok bych ho 

protáhl o den nebo dva. Myslím a pozoruji to i na sobě, že za uplynulý rok jsem toho moc 

nenasportoval a děti na tom jsou jistě podobně, tak jim trochu přidám. V minulých letech 

o prázdninách starší přípravka tréninky neměla. Tento rok bych rád jednou týdně 

dvouhodinový trénink, pokud to bude možné realizovat, ať alespoň zkusíme zvednout fyzičku 

a dohnat, co jsme zameškali. Nemyslím si, že  děti na prázdniny zmizí a jistě se jich rodiče 

alespoň jednou v týdnu rádi zbaví  na nějakou aktivitu (po roce domácího vězení). Mějte se 

všichni moc fajn a doufám brzy na viděnou na kurtech. Ahoj trenér Jirka“ 

 

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. 
V současné době je registrováno 13 dítek (9 chlapců a 4 dívky) ve 
věku 5 - 9 let.  

Za normálního stavu probíhají tréninky 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.  

Co se týče turnajů ve žlutém minivolejbale dáváme přednost okresním přeborům před 
krajskými. Zdá se nám, že okresní přebory mají lepší atmosféru. Upřednostňuje se více 
radost ze hry a odměna všem než vysoké výkony.  

Během předchozího roku jsme kvůli Covidovým opatřením trénovali jen leden, únor, červen 
a září, takže posun ve hře příliš velký nebyl. V září nám přišlo hodně nových dětí, takže než 
jsme se seznámili, už byl zase konec. Zbývá se jen těšit na lepší zítřky. 



Zpráva o hospodaření v roce 2020 – Aleš Pecina 

 

Celoroční bilance financí za rok 2020 

Počáteční zůstatek na účtu k 31. 12. 2019: 997.581,- Kč 

Celkové příjmy za rok 2020: 1.329.674,- Kč 

Celkové výdaje za rok 2020: 1.209.265,- Kč 

Meziroční bilance za ro 2020: 120.409,- Kč 

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

Příjmy za rok 2020 

Sponzorský příspěvek od firmy Zikuda (na činnost a knihu): 510.000,- Kč 

Sponzorský příspěvek od Nadace B. J. Horáčka: 20.000,- Kč 

Sponzorský příspěvek od firmy KAMAX: 10.000,- Kč 

Sponzorský příspěvek od Petry Mlejnkové: 10.000,- Kč 

Sponzorský příspěvek od Karla Blažka: 10.000,- Kč 

 

Vlastní příjmy z činnosti oddílu: 179.191,- Kč 

Dotace a granty: 283.833,- Kč 

Členské příspěvky: 206.650,- Kč 

Výdaje za rok 2020 

Trenéři a mzdy: 249.600,- Kč 

Pronájem haly a ostatních sportovišť: 154.395,- Kč 

Cestovné: 104.873,- Kč 

Rozhodčí: 30.356,- Kč 

Startovné: 61.600,- Kč 

Sportovní vybavení: 85.556,- Kč 

Ostatní náklady – ubytování, stravné, kniha atd.: 422.885,- Kč 

 

 

 



USNESENÍ 
výroční členské schůze oddílu volejbalu TJ Turnov 

16. dubna 2021, online formou přes Zoom 

 

Výroční členská schůze volejbalového oddílu TJ Turnov: 

1) Schvaluje: 
 
a) zprávu předsedy a šéftrenéra Pavla Starého o činnosti v roce 2020, resp. sezóně 2020 

– 2021 
b) zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesenou Alešem Pecinou 
c) zprávy o činnosti jednotlivých družstev přednesených jednotlivými trenéry 

a vedoucími družstev 
 

2) vyslovuje poděkování: 

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

b) všem finančním partnerům, kteří se podílí na podpoře činnosti klubu 
 

3) ukládá výboru:   

a) obnovit a podporovat sportovní činnost dospělých a mládeže 
b) obnovit a podporovat společensko-kulturní akce 
c) učinit kroky, které by vedly k rekonstrukci a výstavbě nových oddílových sportovišť 

 

4) zvolila:  
 
a) mandátovou a návrhovou komisi ve složení Petra Vaníčková a Veronika Bubáková  
 

Výroční členská schůze toto usnesení schválila poměrem hlasů.: 94 % pro, 0 % proti, 6 % se 

zdrželo hlasování. Usnesení bylo tedy nadpoloviční většinou přijato. 

Za návrhovou komisi Petra Vaníčková a Veronika Bubáková, v. r. 

 

Celou zprávu z výroční členské schůze zapsal Pavel Starý 


