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Úvod 
 

Vážení sportovní přátelé,  

předkládáme vám výroční zprávu Volejbalového klubu Tuchlovice z.s. (dále jen „VKT“), která 

souhrnně popisuje naše aktivity a finanční vyhodnocení činnosti VKT v roce 2019.  

Rok 2019 byl z pohledu účasti týmů v krajských soutěžích mírným zklamáním, protože volejbalový 

tým mužů B už soutěž znovu nepřihlásil a celkem tedy počet týmů reprezentujících VKT v kraji klesl na 

tři. Z pohledu sportovních výsledků lze konstatovat, že všechna tři družstva (ženy A, ženy B a muži A) 

si držely stejnou laťku předchozích let. Ženy A zakončily sezónu na velmi pěkném 5. místě, když se 

probojovaly do finálové skupiny. Ženy B skončily na 14. místě z 18 týmů. 

Muži A pak zakončily sezónu na 3. místě, když bohužel prohráli poslední zápas s Benešovem. 

V případě výhry bychom dohráli na místě druhém. 

Naše volejbalové přípravka se aktivně účastnila oranžového volejbalu. Počet dětí v přípravce nám 

roste, ale stále nejsme ani zdaleka na stavu, jaký bychom do budoucna rádi viděli. 

V dalších oblastech působení FK se v nám průběhu roku podařilo zorganizovat několik významných 

akcí. V červnu se konal tradiční turnaj – Houmicup. Již tradicí se také stává Dětský sportovní den, 

který se opět konal v září. V listopadu jsme pak pořádali unikátní akci – přátelský zápas s Pařížským 

týmem ASC Dunois Paris. Na konci  

Touto cestou děkujeme vedení Obecního úřadu Tuchlovice za jejich neustálou podporu. Našim cílem 

je volejbalový klub Tuchlovice učinit atraktivním pro další sponzory a partnery. V neposlední řadě 

děkujeme také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají do rozpočtu svými 

příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem nadšení ale zejména projevem 

společenské solidarity a odpovědnosti.  

Ing. Josef Antoš 

Předseda VK Tuchlovice z.s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika organizace 
 

Spolek s názvem Volejbalový klub Tuchlovice z.s. (dále jen VKT), je samosprávný a dobrovolný svazek 

členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.  

Sídlem VKT je Za Starou poštou 201, Tuchlovice, 273 02.  

VKT bylo přiděleno IČ: 4377680 

Klub je dobrovolným svazkem občanů, provozující tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a 

hospodářskou činnost. Základním účelem a hlavní činností VKT je: 

a. Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných 

aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.  

b. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže. 

c. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. 

d. Vézt své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel. 

e. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy samosprávy 

s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.  

f. Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 

g. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. 

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

činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Struktura organizace 
 

Orgány VKT jsou: 

1. Valná hromada jako orgán nejvyšší 

2. Výkonný výbor jako orgán výkonný 

3. Předseda jako orgán statutární 

 

Činnost v roce 2019 
 

Hned začátkem ledna, v neděli 27. ledna 2019, se konalo první kolo volejbalu. Přihlásili jsme 3 

družstva – dvě ,,holčičí“ a jedno ,,klučičí“ celkem 9 dětí. Všem třem družstvům se povedlo postoupit 

z druhých a třetích míst  ze skupin, což v této konkurenci považujeme za velký úspěch. Bohužel dále 

už ,,v pavouku“ postupovala pouze družstva vítězná. Nám se zvítězit nepodařilo, i když snaha 

hráčů  byla opravdu veliká. 

A týmům hrajícím KP1 začala sezóna už druhý týden v lednu a skončila koncem března. B tým žen pak 

koncem dubna naopak začal hrát druhou část sezóny. Jak již bylo zmíněno, ženy A zakončily sezónu 

na 5. místě, ženy B skončily na 14. místě a muži A pak zakončily sezónu na 3. místě. 

Stejně jako každý rok, i letos jsme měli na poslední červnový víkend naplánovaný Houmicup. Sešlo se 
nás tentokrát hodně, celkem 30 hráčů a hráček. Rozdělili jsme se do 6 týmů po 5 hráčích a hrálo se ve 
dvou skupinách, kde vítěz skupiny vyzval křížem druhý tým z druhé skupiny. V první skupině vyhrál 
tým vedený Romanem Perglem (Pížou), ve druhé skupině pak tým vedený mnou. V semifinále jsme se 
utkali s týmem vedeným Tomášem Frankem a po vypjatém boji jsme prohráli v tiebreaku 12:15. 

Ve finále pak tento tým porazil tým vedený Pížou, který se také probojoval přes semifinále, a stal se 
celkovým vítězem turnaje a převzal putovní pohár. Turnaj to byl opravdu dlouhý a odměna v podobě 
večeře v Ježkově baště byla opravdu zasloužená. 

Druhý zářijový víkend jsme opět pořádali Dětský sportovní den. Už se nám z toho pomalu stává 
tradice, byl to už třetí ročník. Letos to bylo trochu napínavější co se počasí týče, protože v sobotu 7. 
září byla pěkná zima a trochu jsem se bál, že bude podobně i v neděli. Naštěstí v neděli nám počasí 
přálo a bylo krásně teplo. 

Zápis do soutěží probíhal od 9:00 do 9:30 a potom se přešlo na soutěžení. Celkem se zapsalo 28 
týmů. Soutěžilo se v deseti různých soutěžích, například v přehazované, hodu tenisákem na cíl, 
kroketu, lukostřelbě, chůzi poslepu, skákání v pytli a dalších soutěžích. 

Sportovní klání trvalo něco málo přes 3 hodiny. Po ukončení všechny týmy odevzdali své kartičky s 
body a my jsme je začali počítat. Protože to chvíli trvá, tak jsme děti zabavili tím, že jsme ještě mezi 
rodiči hledali ty nejsilnější v přetahování lanem. 

Protože účastníci byli různých věkových kategorií a nebylo by fér je hodnotit dohromady, tak jsme je 
rozdělili do tří kategorií. První ve věku od 3 – 5 let, druhá ve věku od 6 – 8 let a třetí od 9 do 12. 

http://jezkovabasta.cz/


Pořadí \ Věk 3 – 5 let 6 – 8 let 9 – 12 let 

1. místo Kočky (77 bodů) Morčata (84 bodů) Fanda a Fanda (86 bodů) 

2. místo Zelení / Papoušci (76 bodů) Mekekovi (82 bodů) Buráci (85 bodů) 

3. místo Eliška (72 bodů) Pumy (81 bodů) Repinďáci (84 bodů) 

 

V neděli 17. listopadu 2019 to bylo 30 let od Sametové revoluce. Toto významné státní jubileum 
oslavil Volejbalový klub Tuchlovice přátelským zápasem s francouzským ASC Dunois Paris. S nápadem 
uspořádat tento přátelský zápas přišla bývalá spoluhráčka žen z A týmu Jana Trojanová, která 
momentálně žije v Paříži a hraje ze tento tým. 

Přátelský zápas byl domluvený právě na neděli 17. listopadu. První zápas byl naplánovaný na 10:30. 
Pojali jsme to opravdu v mezinárodním stylu, před zápasem oba týmy nastoupily na hřiště, zahrály 
hymny – zde nám Francouzi ukázali, jak to vypadá, když se hymna opravdu zpívá – a pak došlo na 
zápasy. 

Celkem se hrály 3 zápasy, první odehrály ženy z A týmu. V zápase byly Francouzsky rovnými 
soupeřkami jenom v prvním setu. Ve druhém už holky až na menší výpadky dominovaly a v 
posledním setu už to z naší strany byla jasná záležitost. Nakonec tedy vyhrály 3:0. 

Druhý zápas odehrály muži A. Hned na začátku prvního setu nám Francouzi trochu uskočili a ať jsme 
dělali, co jsme mohli, tak se nám jejich náskok nepodařilo stáhnout. Ve druhém setu to byl boj, který 
se nám nakonec podařilo vyhrát 27:25. Třetí set už se hra více klonila na naší stranu a set jsme vyhráli 
vcelku pohodlně. Poslední set byl z naší strany už poměrně jednoznačný a celkově jsme jsme zápas 
vyhráli 3:1. 

A nakonec hrály Ženy B. V prvním setu prohrály, ale ve druhém setu už hru zlepšily a ve všech další 
setech zvítězily. Celkem také vyhrály 3:1. 

Byl to moc zajímavý zážitek a také to bylo poprvé, co jsme hráli zahraniční přátelské utkání. Naši 
hosté ocenili, že jsme měli připravené skvělé občerstvení. Podle jejich vlastních slov se u nás „měli 
opravdu královsky!“. 

Tímto chci poděkovat Míše Červené, Káje Fenclové a Janě Pospíšilové za organizaci celého dne. 
Francouzům se u nás tak líbilo, že nás pozvali na odvetu do Paříže v příštím roce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ascd-volley.clubeo.com/


Hospodaření klubu v roce 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Výhled do roku 2020 
 

Pro rok 2020 jsou stanoveny následující hlavní směry činnosti VKT:  

1. dodržovat finanční stabilitu klubu 

2. zajistit chod antukového hřiště včetně údržby okolní zeleně. Dále vyřešit problém s přístupem 

nepovolaných osob na kurty 

3. nadále udržet zájem malých hráčů a jejich rodičů o dění v klubu, oslovovat nové 

4. zajistit konání turnaje Houmicup a Vánočky 

5. zajistit konání dětského sportovního dne 

6. propagovat volejbalový klub Tuchlovice pro širší veřejnost 

 

 

 

 

V Tuchlovicích 27. 6. 2020 

 

Ing. Josef Antoš 

Předseda VK Tuchlovice 


