
„Volejbal Aš – Klokani z.s.“ 

Pořádá nábor zájemců o volejbal v úterý 
7.9.2021 od 16:30 hod. v tělocvičně 2.ZŠ 

Hlávková v Aši 

Přijímáme holky a kluky do všech věkových kategorií od 

7 – 18 let  

Mladší děti (7 – 10 let ) je zaměřena na pohybové a míčové hry, hrají barevný 
minivolejbal, trénují 2 x týdně 

  Tréninky  - úterý od 16:30 do 18:00 hod. (ZŠ Hlávkova) 
                            - čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. (ZŠ Hlávkova) 
                             

Starší děti (11 – 18 let ) je zaměřena na individuální volejbalové herní činnosti, hrají 
barevný minivolejbal (11-13 let), hrají volejbal (13-18 let), trénují 4 x týdně 

  Tréninky  - úterý od 16:30 do 18:00 hod. (Gymnázium Aš) 
                            - středa od 17:30 do 19:00 hod. (ZŠ Hlávkova) 

      - čtvrtek od 18:00 do 19:30 hod. (ZŠ Hlávkova) 
                            - pátek od 18:00 do 20:00 hod. (ZŠ Hlávkova - pro 14-18 let) 

 
Každoročně pořádáme týdenní sportovní soustředění dětí na přelomu října a listopadu. 

Každý měsíc od září do dubna se účastníme turnajů v barevném minivolejbalu. Každý rok pořádáme 
3 turnaje v barevném MVB v Aši. 

 
Můžete přijít vyzkoušet několik tréninků a uvidíte, 

jestli Vás tento sport bude bavit. U volejbalu je dobré to, že 
na začátek není nikdy pozdě !!!!!! 

 
 
 
 Volejbal Aš – Klokani z.s. 
 Mokřiny 232, 352 01   Aš 
 IČO: 036 61 881 
 Tel.: 777 773 709, 724 239 199 
 E-mail: stechy@seznam.cz 
 Web: www.klokanias.cz 
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