
2.kolo KLM – Klokani se výsledkově neztratili 

 

O víkendu 18.-19.11. jsme se zúčastnili 2. kola Karlovarské ligy minivolejbalu v Aši.  

Sobotní část turnaje pro nás byla výsledkově přímo snová, protože jsme obě kategorie vyhráli (žlutý 

i červený MVB). Vítězem žlutého MVB se stala dvojice Dulguun Batmunkh-Amgalan 

Ariunbold. Vítězem červeného MVB se stala dvojice Anežka Chládková-Celmeg Batmunkh. Skvělého 

výsledku dosáhla v červeném MVB také dvojice Daniel Jeníček-Sunder Otgontsetseg, kterým sice utekla 

finálová skupina o 1. místo pouze o horší skóre v základní skupině, ale nakonec z toho bylo 7. místo. Ostatní 

4 dvojice červeného MVB, kde jsme měli nejsilnější zastoupení, se umístili na 12., 19., 20. a 26. místě z 28 

týmů. Velice si ceníme úspěchu v červené kategorii, protože se již jedná o skutečný volejbal odbitím prsty, 

který musejí hráči zvládat a jedná se pro ně o velký herní skok z oranžové kategorie. 

V nedělní části turnaje si dvojice Martin Křenek-Matyáš Nushart vybojovala v oranžovém MVB 

bronzovou medaily a velice nás překvapila nově sestavená dvojice Karolína Školová-Temuan Ganchuluun, 

která urvala 4. místo v nabité konkurenci 26 týmů oranžového MVB.  

Historicky největšího úspěchu Klokanů v zeleném MVB dosáhla trojice Vojtěch Karlík-Jan Zouhar-Ondřej 

Karlík, kteří by se svým 6.místem kvalifikovali i na celostátní finále MVB. Tak chlapci vydržte.  

Do modrého MVB jsme nominovali dvě trojice a v obou týmech jsme dali příležitost i novým hráčkám, které 

s námi trénují teprve 3 měsíce. Výsledná umístění na 4. a 9. místě z 12 jsou příslibem, že se nové holky rychle 

zapracují, a moc nás potěšilo, jak je zkušené hráčky podržely.  Zlepšené výsledky všech Klokanů oproti 1. 

kolu KLM jsou podpořené sportovním soustředěním v Mariánských Lázních. Úspěchy dětí v MVB a jejich 

kvalitní předváděná hra je odměnou pro trenéry našeho spolku Klokanů, kteří svou dobrou, erudovanou a 

obětavou prací dokáží děti takhle skvěle připravit. Díky trenéři a trenérky za výborně odvedenou práci 

s dětmi. 
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