
3 vítězství z 5 ve 2.kole KLM a první turnaj krajského přeboru starších žákyň ve 
volejbalu 

 
Dalším milníkem v historii našeho spolku Volejbal Aš - Klokani z.s. se stala účast prvního druţstva 

Klokanů v krajském přeboru šestkového volejbalu. Pro letošní sezónu 2018/2019 jsme přihlásili starší ţákyně do 
krajského přeboru. Na soupisce máme celkem 9 hráček (K. Chládková-kapitánka, V. Jeníčková-zástupce kapitána, L. 
Kašparová, V. Dobešová, K. Tomšová, N. Plavnická, S. Söllnerová, A. Nemčeková, S. Moravcová) a celkem je 
nahlášeno v soutěţi 6 týmů (2x BVC Chodov, 2x VK Karlovy Vary, 1x Sokolov a 1x Klokani). 

Holky se v neděli 11.11.2018 zúčastnily prvního turnaje letošní sezóny v Sokolově (chyběla nám jen L. 
Kašparová kvůli zranění obou kotníků). Pro děvčata byl turnaj velkou neznámou, protoţe dosud hrála maximálně 
minivolejbal trojic a zatím pouze dvě děvčata chodí hrát s dospěláky volejbal. Zbylých 7 děvčat ještě k tomu věkově 
patří do mladších ţákyň a budou hrát proti starším a zkušenějším hráčkám, které jiţ hrají krajský přebor 3 rokem. 
Ţákyně turnaj odehrály bojovně v rámci svých momentálních moţností a výsledkem 5 zápasů bylo nakonec 5 proher 
s jedním vyhraným setem, který byl pro holky příjemným povzbuzením. Zaskočila nás všechny bouřlivá atmosféra na 
turnaji, vyvolaná fanoušky soupeřů. Nicméně holky zaslouţí velkou pochvalu za snahu a poctivý výkon během 
celého turnaje. Turnaj byl pro trenéry i hráčky dobrou odpovědí, co je potřeba zlepšovat. 

 
Mladí „Klokani“ se ve dnech 24.11.-25.11. zúčastnili 2.kola Krajské ligy minivolejbalu v Sokolově.   
Sobotní klání jsme zcela ovládli, protoţe jsme vyhráli obě sobotní barvy (ţlutou a oranţovou). Vítězem ve 

ţluté barvě se stala dvojice Matyáš Toth-Sergiu Surdu a v oranţové barvě dvojice Dulguun Batmunkh-Amgalan 
Ariunbold. Výborně zahrály i zbylé tři dvojice v obou barvách a výsledkem jsou vybojovaná umístění ve ţluté barvě 
na 6., 7. a 11. místě a v oranţové barvě na 13., 19. a 28. místě. Máme radost z našich benjamínků, kterých byla 
polovina ze všech dvojic, jak se rychle zorientovali a zdokonalili během 3 měsíců tréninku v minivolejbalu 
(především tým dvou nejmladších hráček Sophie Tothova-Nela Peksová ukázal mimořádnou bojovnost a ovládnul 
finálovou skupinu o 11. místo). Velkou smůlu měla dvojice Nela Motyčková-Kateřina Blaţková, která pouze 
rozdílem skóre nepostoupila z kvalifikační skupiny do finálové o 1. místo, kde by zcela jistě bojovaly holky o medaili.  

Nedělnímu zápolení v červené, zelené a modré barvě vládli herní kvalitou hráči zeleného MVB, kteří 
obsadili 1., 2. a 4.místo z 8 týmů, čímţ zopakovali výsledky z 1.kola KLM v říjnu. Vítězi se stala trojice Karolína 
Hamplová-Khuslen Ariunbold-Sunder Otgontsetseg. Druhého místa dosáhla čtveřice Natálie Kovandová-Barbora 
Blaţková-Aneţka Chládková-Viktorie Ivanjuková. Velkou pochvalu zaslouţí trojice, bohuţel "bramborových", 
bojovníků ve sloţení Linda Bucharová-Karolína Tobolíková-Jaroslav Hnitka, kteří se herně neuvěřitelně zlepšují a 
potvrzuje to jejich druhé umístění v nejlepší čtyřce. Jedinou kaňkou zápolení v zeleném MVB bylo zranění kotníku 
Viktorie Ivanjukové, které přejeme brzké uzdravení. 

Po říjnovém turnaji jsme byli zklamaní z výkonů hráčů v červené barvě a v trénincích jsme se snaţili s hráči 
intenzivněji pracovat, coţ se odrazilo v jejich herním výkonu v neděli. Oba naše týmy si udělaly radost vylepšením 
umístění. Dvojice Adina Follprecht-Karolína Školová si polepšila z 16. místa na 9. místo a dvojice Eva Bucharová-
Anna Flajsová z 19. místa na 16. místo. 

Turnaj v modrém MVB byl opět rozdělen na turnaj děvčat a turnaj chlapců. Holky ve sloţení Anička 
Marková-Aneţka Chládková-Sára Moravcová skončily na 7. místě z 8 týmů, ale mohlo to být mnohem lepší nebýt 
většiny těsných proher o 1 bod. Škoda. Klučičí dvojice sourozenců Karlíkových bylo handicapována chybějícím 
spoluhráčem, ale i přesto předvedla výborný výkon s dobrým pohybem v poli, a kluci ukázali, ţe volejbal umí. 

Všem hráčům děkujeme za výborné sportovní výkony a blahopřejeme medailistům. 
 

          (VA-K) 


