
Klokan Cup 2021 

V sobotu 5.6. se konal 7. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev dospělých „Klokan Cup“, který 
pořádal volejbalový spolek „Volejbal Aš – Klokani z.s.“. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev (5 týmů bylo z Aše, 1 tým z Chebu, 1 tým z Lipové, 1 tým ze 
Sokolova a 1 tým z Karlových Varů), která odehrála celkem 22 zápasů. Velkým kladem turnaje bylo zapojení všech 
starších žákyň a žáků, kteří svoji premiéru mezi dospělými zvládly perfektně. 

Kdo se přišel podívat na dobrý volejbal, určitě nelitoval, neboť viděl pěkné a napínavé souboje, a navíc 
mohl využít skvěle připravené bohaté občerstvení. Jedinou drobnou kaňkou turnaje byla nutnost pořádání druhé 
půlky turnaje v hale namísto venkovních volejbalových kurtů ve sportovním areálu u Sokolovny v Krásné, protože 
vytrvalý déšť od 14:00 hod. už neumožnil pokračovat venku. 

Velký dík patří všem „Klokanům“, kteří se na pořadatelství a přípravě turnaje podíleli a hlavně Klárce a 
Kačce Blažkové, které nám nezištně a ochotně pomohly s bufetem. 
Výsledky turnaje: 
1.místo: Parťáci (Karlovy Vary); 2.místo: Klokani 1; 3.místo: Postradatelní (Sokolov); 4.místo: Klokani 3; 5.místo: 
Klokani 2 ; 6.místo: Klokani 4; 7.místo: Klokani 5; 8.místo: Lipová; 9.místo: Chebáci                                                         
  

Na závěr bychom chtěli poděkovat obci Krásná za umožnění konání turnaje a zázemí pro konání celé akce, 
Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje formou dotace z grantového systému a samozřejmě i za celoroční 
podporu našeho spolku. Dále děkujeme za vzájemnou spolupráci a podporu ZŠ Hlávkova, ZŠ Kamenná a 
Gymnázium Aš při zajištění tréninkových procesů. 

 
V pátek 4.6. jsme se účastnili s mladším a starším žactvem kluků venkovního turnaje ve volejbalu na kurtech 

VK Karlovy Vary. Turnaj pořádal klub VK ČEZ Karlovarsko a turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů a to po dvou ze 
tří klubů (Volejbal Aš-Klokani z.s., VK ČEZ Karlovarsko a VK Jirkov). Naše dva týmy nakonec obsadily 3. a 6. 
místo. Starší žáci, kteří vybojovali bronzové medaile, odehráli kvalitní zápasy a o druhé místo nakonec přišli kvůli 
rozdílu 2 míčů. Mladší žáci nás velice překvapili kompaktní hrou, kterou jsme ani neočekávali. A hlavně nabrali velké 
množství zkušeností před nastávající sezónou 2021/2022 v krajském přeboru. 
Mladší žáci: Anna Flajsová, Eva Burešová, Amgalan Ariunbold, Vít Bureš, Štěpán Jedlička, Matyáš Nushart 
Starší žáci: Dulguun a Celmeg Batmunkhovi, Ondřej a Vojtěch Karlíkovi, Dan Jeníček a Jaroslav Hnitka  
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