
Klokani ověnčeni medailemi ze 4.kola KLM 
Mladí „Klokani“ se ve dnech 8.2.-9.2.2020 zúčastnili 4.kola Karlovarské ligy minivolejbalu v Sokolově. V 

konečném součtu Klokani vybojovaly 6 medailí z celkových 18, z čehož hráčům dvakrát cinklo zlato, dvakrát stříbro 
a dvakrát bronz.  

V sobotu se naše 3 družstva zúčastnila turnaje „žlutého“ minivolejbalu a v silné konkurenci 16 týmů 
skončily na 4., 5. a 13. místě. Poprvé v sezóně 2019/2020 se podařilo týmu žlutého MVB prosadit do finálové 
skupiny o 1. místo a nakonec ze skvělých výkonů dvojice Valentýna Veselá-Kateřina Rewczuková bylo 4. místo a ze 
smíšené dvojice Sarah Soprová-sokolovský spoluhráč bylo perfektní 5. místo. Výkon z posledního turnaje holkám 
dává naději na medailové pozice v dalším kole, které se bude konat u nás v Aši. Třetí dvojice ve složení Ester 
Štěrbová-Theodor Klen předvedla pěkný bojovný výkon a hlavně ve finálové skupině třemi vítězstvími ze čtyř 
zápasů ukázala svůj potenciál. Dva týmy oranžového MVB se prezentovaly odlišnými výkony. Dvojice Matyáš Toth-
Tomáš Jedlička na rozdíl od minulého turnaje předváděla výborný soustředěný výkon, jehož výsledkem byl návrat na 
medailové umístění a klukům stříbro moc slušelo. Pro trenéry je příjemné, že si kluci po minulém propadáku dali 
poradit a na jejich hře to bylo vidět. Druhá dvojice Kordula Klen-Nikolas Smetana se zápas od zápasu zlepšovala a 
nakonec obsadili 15. místo. 

V neděli se naše 2 družstva zúčastnila turnaje „červeného“ minivolejbalu a výsledkem bylo konečné 
umístění na 2. a 5. místě z 20 týmů. Stříbrné medaile vybojovala ostřílená dvojice Vítek Bureš-Amgalan Ariunbold. 
Velkou radost nám udělala hlavně druhá dvojice Adéla Kašparová-Dulguun Batmunkh, která se také probojovala do 
finálové skupiny o 1. místo.  

Na třetí místo v zeleném MVB v neděli dosáhnul jediný tým zeleného MVB. Předváděnou hrou však trojice 
Adina Follprecht-Eva Bucharová-Jiří Bránický příliš nepřesvědčila a na trénincích musíme hodně zamakat, aby i hráči 
s větší jistotou zvládali jednotlivé individuální herní činnosti (například s podáním byl velký problém). Holky 
modrého MVB skončily ze 13 družstev na 1. a 5.místě. Zlato si vybojoval tým ve složení Barbora Blažková-Viktorie 
Ivanjuková a 5. místo obsadili  Karolína Hamplová-Karolína Tobolíková-Natálie Kovandová, což znamenalo ústup 
z medailových pozic. Kluci skončili ze 12 družstev na 1. a 3.místě. Zlato si vybojoval tým ve složení Celmeg 
Batmunkh-Jaroslav Hnitka. Na bronz dosáhla dvojice Daniel Jeníček-Sunder Otgontsetseg. 

Velkou radost máme s dalším úspěšným zapracováváním nových hráčů a hráček, kteří s volejbalem začaly 
teprve v září letošního roku, do hráčských sestav. Především ve žlutém MVB a červeném MVB. Všem hráčům 
děkujeme za výborné sportovní výkony a blahopřejeme medailistům. 

Mladší žáci a žákyně se budou, kromě účasti v Krajském přeboru ve volejbalu, účastnit v březnu resp. 
dubnu prvního předkola Přeboru ČR ve volejbalu. Ml. žáci turnaj odehrají v České Lípě a ml. žákyně v Jirkově u 
Chomutova. 
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