
Krajské přebory žactva ve volejbalu se po roce konečně rozběhly 

První zahajovací turnaje Krajského přeboru žactva pro sezónu 2021/2022 se po dlouhé odmlce opět 
rozběhly. Klokani se v této sezóně účastní tří soutěží – KP mladších a starších žáků a KP starších žákyň. První 
turnaje všech kategorií se konaly v Karlových Varech v Hale míčových sportů. 

První svou soutěž rozehráli starší žáci v sobotu 25.9.2021. V konkurenci 6 týmů z Jirkova, Ústí nad Labem, 
Teplic, Karlových Varů, Sokolova a Plzně sehráli kluci vyrovnané partie se špatnými koncovkami setů a výsledkem 
turnaje jsou 4 prohry a 1 výhra (Teplice měly v tomto kole volno). Hráči: Karlík V., Karlík O., Batmunkh C., 
Otgontsetseg S., Jeníček D., Hnitka J., Batmunkh D., Jedlička Š., Bureš V. a trenér Hnitka J. st. Po prvním turnaji se 
kluci usadili na celkovém 5. místě. 

Jako druzí soutěž rozehráli mladší žáci v neděli 26.9.2021. Mladší žáky jsme doplnili mladšími žákyněmi 
kvůli nedostatku hráčů. V konkurenci 5 týmů z Jirkova, Ústí nad Labem, Kraslic, Karlových Varů a Sokolova sehráli 
Klokani jeden vyrovnaný zápas s Karlovarskem se špatnými koncovkami setů a tři zápasy, kdy nestačili na své 
soupeře (Kraslice se na turnaj nedostavily). Hráči: Batmunkh D., Jedlička Š., Bureš V., Ilianov V., Flajsová A., 
Bucharová E. a Šimečková M. a trenérka Vejvodová M. Vzhledem k úzkému kádru a dvěma zcela novým hráčům, 
kteří s námi trénují teprve od září 2021 předpokládáme, že výkonnost a předváděná hra se budou rapidně zlepšovat 
s dalšími turnaji. Po prvním turnaji se mladší žáci a žačky usadili na celkovém 5. místě. 

O týden později v neděli 3.10.2021 rozehrály soutěž starší žákyně v rozřazovacím předkole. Hráčky: 
Hamplová K., Tobolíková K., Bucharová L., Flajsová A., Bucharová E., Šimečková M., Blažková K. a trenér Štecher 
M. I přes úzký kádr (7 hráček), čtyři mladší žákyně v kádru a jedno statečné děvče ze zeleného MVB, které věkově 
nespadá ani do mladšího žactva, byla předvedená hra opravdu skvělá. Po prvním turnaji se družstvo usadilo na 
posledním místě, ale soutěž je dlouhodobá a na třech turnajích budeme usilovat o vylepšení celkové pozice. 

Druhé kolo KP mladších a starších žáků se koná 23.-24.10.2021 v Ústí nad Labem a první kolo starších 
žákyň 7.11.2021 v Sokolově. 
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