
Listopadové volejbaly Klokanů 
 
V sobotu 13.11. se starším žákům vedlo velice úspěšně na KP ve volejbalu v Karlových Varech. Z 5 zápasů vyhráli 4 a 

poprvé porazili Jirkov. V celkové tabulce KP se kluci posunuli na 4. místo. V konkurenci 5 týmů z Jirkova, Teplic, Karlových 
Varů, Sokolova a Plzně sehráli kluci výborná kvalitní utkání a další herní progres byl vidět na první pohled. Hráči: Karlík V., 
Karlík O., Batmunkh C., Jeníček D., Hnitka J., Batmunkh D., Jedlička Š., Nushart M. a trenér Martin Štecher. 

V neděli 14.11. mladší žáci v KP ve volejbalu v Karlových Varech opět zlepšili své výkony od posledního turnaje a 
vyhráli první zápas v letošní sezóně a navrch uhráli s těžkými soupeři další dva sety. V celkové tabulce KP jsou kluci a holky na 5. 
místě. Hráči: Batmunkh D., Jedlička Š., Bureš V., Ilianov V., Jedlička T., Flajsová A. a Šimečková M. a trenér Jan Bureš. 

 
V sobotu 13.11. se měla účastnit rozstřelu Zimní ligy dospělých ve smíšeném volejbalu v Kraslicích naše dvě družstva, 

ale tým "B" se nakonec kvůli velké marodce nezúčastnil. Velice dobře je zastoupilo "Áčko", které s bilancí dvou výher a jedné 
prohry postoupilo do 2.ligy. Klokani nastoupili v sestavě: Karlíková J., Lüley M.., Peksa D., Bajcár I. a Dobeš K. 

 
Mladí „Klokani“ se o víkendu 27.-28.11.2021 zúčastnili 3.kola Karlovarské ligy minivolejbalu v Chodově, kde v šesti 

věkových kategoriích (barvách) vybojovali jedno druhé místo.  
V sobotu se naše 3 družstva zúčastnila turnaje „žlutého“ minivolejbalu a 2 družstva „červeného“ minivolejbalu. 

Nejlepším výsledkem z obou kategorií se nakonec stalo velice dobré 6. místo z červeného MVB (Nella Peksová-Tengis Enkhbat). 
Konečné umístění žlutých týmů, kterým se příliš nedařilo, bylo 12.,13. a 14. místo. V červeném MVB byl náš druhý tým na 14. 
místě. 

V neděli se naše 3 družstva zúčastnilo turnaje „oranžového“ minivolejbalu a výsledkem bylo konečné umístění na 6., 10. 
a 16. místě z 19 týmů. Jedno družstvo dívek ve složení Kateřina Blažková-Adéla Kašparová se zúčastnilo zeleného MVB a 
dosáhlo na svůj zatím nejlepší životní výsledek stříbrné barvy. 

Všem hráčům děkujeme za výborné sportovní výkony a blahopřejeme medailistům. Dále moc děkujeme rodičům s 
odvozem hráčů na zápasy a trenérům za dobrou práci s dětmi. 
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