
Klokani v červnu nelenili 

V sobotu 10. června jsme hráli již 13. ročník našeho nejoblíbenějšího letního turnaje v Brodu nad Tichou. Jak 

jsem zde již několikrát psal, tato sportovní akce se odehrává v krásném prostředí a kromě sportovních výkonů zde 

pořadatelé nabízejí také mnoho medoviny a dobrého jídla. Skvělími pořadateli jsou manželé Jana a Milan Seidlerovi, kteří 

se starají o vše a o všechny. Letos při vyhlášení výsledků z turnaje dokonce nezapomněli na narozeniny našeho 

spoluhráče Karla Dobeše a předali mu osobní pohár plný medoviny a diplom. Nejedna slza ukápla. A nyní ke sportovním 

výsledkům. Přijelo 7 vyrovnaných volejbalových družstev a hrálo se systémem „každý s každým“. Klokani 4x vyhráli, 2x 

prohráli a nakonec skončili na krásném 3. místě. Musím říct, že letošní sezóna je pro nás zatím velmi úspěšná (ze 4 

turnajů jsme byli 2x první a 2x třetí). Před prázdninami budeme zakončovat naši jarní šňůru v Kynšperku nad Ohří.  

Za Klokany: S. Dobešová, L. Syrovátková, H. Milliónová, L. Gollan, K. Dobeš a I. Bajcár. 

 

Posledním letošním předprázdninový turnajem dospělých, úspěšné jarní sezóny, byl v sobotu 17.6. turnaj v 

Kynšperku nad Ohří. Přivítalo nás docela chladné počasí, které však během dne přešlo do příjemného tepla, takže na 

hraní super. Letos přijelo 13 družstev, která se rozdělila do dvou výkonnostních kategorií. V naší profi skupině hrálo 

celkem 7 mančaftů a opět jsme hráli systémem „každý s každým“. Klokanům se podařilo 4x vyhrát a 2x prohrát, a díky 

dobrému celkovému poměru míčů skončit na krásném druhém místě. 

Celkové pořadí : 1. Parťáci, 2. Klokani Aš, 3. Švejci Chodov, 4. Krušnohorský mlátičky, 5. Bubliny,  

                            6. Staré víno, 7. Invalidi 

Za Klokany: J. Kabelková, M. Beránková, K. Dobeš, R. Kolov, P. Blumental, M. Šíma a I. Bajcár. 

Na závěr tak můžeme vyhodnotit jarní turnajovou sezónu dospělých Klokanů jako velmi vydařenou, 

protože jsme se zúčastnili 5 turnajů, které jsme ve dvou případech vyhráli, jednou jsme skončili 

druzí a dvakrát třetí. 

 

Volejbal Aš – Klokani z.s. dne 17.6.2017 uspořádal turnaj v minivolejbalu mládeže ve třech kategoriích 

barevného minivolejbalu – žlutém, oranžovém a červeném.  
Žlutého MVB se zúčastnilo 5 dvojic, které odehrály 10 zápasů systémem každý s každým. Vítězem žlutého 

MVB se stal tým „Klokaníci“ ve složení Martin Křenek-Matyáš Nushart (VA-K). 
Oranžového MVB se zúčastnilo 7 dvojic, které odehrály ve dvou kvalifikačních skupinách celkem 9 zápasů, kdy 

ve skupině hrál každý s každým. Ve finálové části o umístění byly sehrány 3 zápasy. Vítězem oranžového MVB se stal 

tým „Zlatá růže“ ve složení Anežka Chládková –Barbora Blažková (VA-K), který zvítězil v boji o 1. místo nad týmem 

„Úrazy lidstva“ ve složení Jaroslav Hnitka-Khuslen Ariunbold (VA-K). 

Červeného MVB se zúčastnilo 6 dvojic, které odehrály 15 zápasů systémem každý s každým. Vítězem 

červeného MVB se stal tým „Lamy“ ve složení Ondřej Karlík-Vojtěch Karlík (VA-K). 
V turnaji bylo odehráno celkem 37 zápasů s celkovým počtem zúčastněných hráčů v počtu 36 dětí z Aše, 

Hranic a okolních obcí, které jsou organizované ve spolcích Volejbal Aš – Klokani z.s. (VA-K), Volejbalový klub Aš (VK 

Aš) a ZŠ Hranice. 
Součástí turnaje byl opět turnaj rodičů (popřípadě trenérů) se svými dětmi v barevném minivolejbalu, kdy 

dvojice hrála dle pravidel příslušné barvy MVB, do které patří dětský člen dvojice. Celkem se přihlásilo do turnaje 15 

dvojic, které odehrály ve třech skupinách celkem 31 zápasů. Výsledky z turnaje „rodiče-děti“ byly vyhlášeny samostatně 

pro každou skupinu zvlášť, a tak bylo vidět po vyhlášení na palubovce mnoho šťastných oceněných hráčů. Vítězem 

turnaje „rodiče-děti“ se stala rodinná dvojice Ariunboldů, Hnitků a Školů. 

Průběh byl bezproblémový, děti nádherně fungovaly při rozdělování dvojic na jednotlivé kurty a výsledkem 

jejich snažení byly drobné odměny pro všechny při vyhlašování výsledků turnaje. Rodiče si vyzkoušeli a osobně zažili, co 

už se jejich děti naučili z volejbalového umění. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje a samozřejmě i za celoroční 

podporu našeho spolku. Dále děkujeme za vzájemnou spolupráci a podporu MěDDM Sluníčko Aš, ZŠ Hlávkova, ZŠ 

Kamenná, Gymnázium Aš, rodičům všech hrajících dětí, pořadatelům z řad členů našeho spolku a pořadatelům z řad 

rodičů, kteří se skvěle postarali o pitný a stravovací režim hráčů a příchozích fans. 

 

 


