
Radost Klokanů na finálovém turnaji Krajské ligy minivolejbalu 

O víkendu 13.-14.4.2019 jsme se zúčastnili 7. finálového kola Karlovarské ligy minivolejbalu v Karlových 
Varech. V sobotu se hrála žlutá a červená barva MVB a v neděli oranžová, zelená a modrá barva MVB.  

Sobota načala fantasticky úspěšný víkend Klokanů, kdy se dva týmy ve žluté barvě umístily na medailových 
pozicích a tým červeného MVB skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Ve žlutém MVB se ke druhému 
stříbrnému místu proházela dvojice Jedlička T.-Toth a bronzových medailí dosáhla dvojice Blažková K.-Valešková. 
Čtvrté místo v červeném MVB vybojovala dvojice Křenek-Nushart. Tyto tři dvojice si v sobotu zároveň vysloužily 
účast na celostátních finálových turnajích v barevném minivolejbalu.  

Nedělní část turnaje ještě vygradovala úspěchy Klokanů, především se o to zasloužila absolutní dominance 
našich týmů v zeleném MVB, kde naše tři družstva obsadila kompletně stupně vítězů. Zlaté medaile si odváží trojice 
Hamplová-Ariunbold K.-Otgontsetseg, stříbrné medaile trojice Blažková B.-Chládková-Kovandová a s bronzovými 
medailemi se již mazlí čtveřice Ivanjuková-Tobolíková-Hnitka-Jeníček. V oranžovém MVB dvojice Ariunbold A.-
Batmunkh D. získala stříbrné medaile a v modrém MVB chlapců naše trojice Batmunkh C.-Karlík O.-Karlík V. 
vybojovala historickou první medaili barvy bronzové. Všichni nedělní medailisté se nominovali na celostátní finálové 
turnaje v barevném minivolejbalu. 

Všem hráčům, kteří se účastnili víkendového turnaje, děkujeme za příkladnou reprezentaci spolku Volejbal 
Aš - Klokani z.s. a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Moc děkujeme všem trenérům našeho spolku, kteří se podílejí na tréninkovém procesu dětských hráčů, 
protože úspěchy a pokroky dětí jsou především Vaší zásluhou a Vaší výbornou prací, a můžete být na sebe právem 
pyšní. Díky. 

Malé ohlédnutí za 4.kolem Zimní ligy dospělých, která se konala v březnu. Dospělí "Klokani 
A" sehráli 4.kolo Zimní 2.ligy v sobotu 30.3.2019 v Aši. Na turnaj bohužel nepřijelo jedno družstvo ze čtyř, takže 
bylo vše rychle odehráno. Premiéru v Áčku si odbyla Alice Rochová a nezklamala. Klokani v turnaji obsadili 2. místo 
po jedné výhře a jedné prohře. Zajímavostí bylo, že v jednom družstvu z Chebu hostovala naše odchovankyně 
Veronika Jeníčková na nahrávce, která je v současné době teprve starší žákyní a již se prosazuje mezi dospělými. 
Klokani sehráli turnaj v sestavě Pavlovská B., Rochová A., Bajcár I.., Peksa D. a Gollan L.. V závěrečném kole 2.ligy, 
které se hraje 27.4.2019 v Aši v tělocvičně ZŠ Hlávkova, se "A" tým pokusí o výhru, aby si v celkové tabulce polepšil. 

Dne 23. března se konalo 4. kolo Zimní ligy a Klokani "B" po minulém sestupu bojovali ve 4. lize. Turnaj 
se odehrál v Aši na ZŠ Hlávkova. Turnaje se kromě Klokanů zúčastnil jen tým VK Aš (3 týmy nepřijely, což je 
ostuda). Klokani sehráli s VK Aš zápas, který vyhráli 3:1. Oba týmy pro další kolo postupují do 3.ligy. Klokani sehráli 
turnaj v sestavě Syrovátková B., Rochová A.., Sojka J.., Tseden B., Chrpa L. a Honza. 

 V celkové tabulce Zimní ligy se z celkem 18 týmů Klokani "A" drží na 5. místě a Klokani "B" na 13. místě. 
Držíme palce oběma týmům do dalšího kola. 
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