
Klokani vyhráli mezinárodní turnaj v Aši 

V sobotu 20.5. se uskutečnil další ročník mezinárodního volejbalového turnaje smíšených družstev, 

který se konal ve sportovní hale v ulici G. Geipela. Bohužel se turnaje zúčastnily pouze 4 týmy, protože se 

konaly další dva turnaje ve stejném termínu v Bad Elsteru a Karlových Varech. I přes tristní účast mančaftů 

byla celá sportovní akce dobře zorganizovaná a došlo i k tradičnímu opékání vepřové kýty, což k této akci již 

léta neodmyslitelně patří. Kromě Klokanů hráli naši tradiční soupeři ze Zimní ligy – chebští Psí vojáci a 

Winfield a také pořádající VK Aš. Zápasy byli velmi zajímavé a vyrovnané, a nám se podařilo třikrát vyhrát 

2:0 a celkově zvítězit. 

Celkové pořadí : 1. Klokani Aš, 2. Psí vojáci Cheb, 3. VK Aš, 4. Winfield Cheb 

Za Klokany: S. Dobešová, J. Kabelková, D. Peksa, L. Gollan, K. Dobeš a I. Bajcár. 

 

Hned další víkend 27.-28.5. se dva týmy Klokanů účastnily 25. ročníku smíšeného dvoudenního 

volejbalového turnaje v německém Adorfu. Tato výborně zorganizovaná sportovní akce je charakteristická 

tím, že se hraje na travnatém povrchu. Vzhledem k tropickému počasí bylo dvoudenní sportování velice 

náročné. Večerní zábava s místní rockovou skupinou „NOBODY“ a snídaně v příjemné restauraci na náměstí 

s českou obsluhou patří k tradicím turnaje.  

Letos do Adorfu přijelo celkem 16 družstev, Klokani měli 2 mančafty a také naši kolegové z VK Aš 

postavili 2 týmy. Pořadatelé tentokrát rozdělili celý turnaj do dvou kategorií: výkonnostní (profi) a 

amatérská ( rekreační). V profi skupině hrálo 6 družstev včetně Klokanů „A“. Zde byl k vidění opravdu velmi 

kvalitní volejbal (vítězný tým z Olešnice hraje třetí nejvyšší soutěž v Německu). My jsme za 2 dny hry 

celkem 5x vyhráli a 3x prohráli a skončili na krásném 3. místě. Jako jediní jsme celý turnaj odehráli pouze v 5 

hráčích. Amatérské kategorie se zúčastnilo 10 týmů a Klokani „B“ se umístili šestí, což je slušný výsledek 

vzhledem k menším zkušenostem hráčů B-týmu.  

Klokani „A“: S. Dobešová, R. Helclová, M. Helcl, K. Dobeš a I. Bajcár. 

Klokani “B“: J. Sojka, J. Kotál, J. Karlíková, V. Haisová, B. Tseden(Momo) 

            
           (VA-K) 


