
Úspěchy na krajských přeborech žactva ve volejbalu 
 
V neděli 2.1.2022 se dospělí Klokani „B“ účastnili 2.kola Zimní ligy ve smíšeném volejbalu v Horním Slavkově. Ve 

3.lize se účastnily turnaje 3 týmy z pěti. Klokani odehráli dva dobré zápasy, které nakonec prohráli, ale těsně po silvestrovských 
veselicích byli moc spokojeni se zdravím pohybem. Klokani nastoupili v sestavě: Karlíková J., Syrovátková B., Rochová A., 
Sedláček L., Sojka J. a Štecher M. 

V sobotu 8.1. 2022 mladší žáci odehráli nejúspěšnější turnaj v krajském přeboru v Jirkově.  V dlouhodobé soutěži 
čítající celkem 6 turnajů v sezóně 2021/2022, které se účastní 6 družstev z Jirkova, Ústí nad Labem, Sokolova, Kraslic, Karlových 
Varů a Aše, se ve 4.kole Klokanům z Aše podařilo vyhrát 3 zápasy (zatím jsme v minulých 3 turnajích uhráli maximálně 1 
vítězství). Dva zápasy jsme prohráli poměrem 2:1 se Sokolovem a 2:0 s Jirkovem, který naší soutěži vládne. V celkové tabulce KP 
jsou kluci a holky na 5. místě a výrazně se bodově přiblížili 3. a 4. místu. Hráči: Batmunkh D., Jedlička Š., Bureš V., Ilianov V., 
Jedlička T., Flajsová A., Bucharová E., Toth M. a Šimečková M. a trenéři Martina Pospíšilová a Martin Štecher. 

V neděli 9.1.2022 starší žáci ve 4.kole KP ve volejbalu v Jirkově vyrovnali své výkony z posledního turnaje, ale 
pozitivem bylo, že turnaj byl kvalitativně na vyšší úrovni, protože chyběl jeden z nejslabších soupeřů ze Sokolova a naopak se 
účastnili  všechny týmy, které jsou v dlouhodobé tabulce KP před naším týmem. Z 5 zápasů kluci vyhráli 3 a dvě porážky si 
odnesli ze zápasů s Plzní (2:0) a s Ústím nad Labem (2:1). V celkové tabulce KP kluci udrželi 4. místo. V konkurenci 5 týmů 
z Jirkova, Teplic, Karlových Varů, Ústí nad Labem a Plzně sehráli kluci výborná kvalitní utkání a další herní progres byl vidět na 
první pohled. Nahrávači spolehlivě rozdělovali míče smečařům a sourozenci Karlíkovi úspěšně řádili na bloku a likvidovali 
sebevědomí soupeřových smečarů. Všichni kluci téměř nechybovali na podání a náš kapitán Celmeg Batmunkh úspěšně útočil 
z kůlu a spolehlivě zahrával těžké míče na naší polovině. Hráči: Karlík V. (smečař,blokař), Karlík O. (smečař,blokař), Batmunkh C. 
(smečař), Jeníček D. (nahrávač), Hnitka J. (smečař), Batmunkh D. (nahrávač), Nushart M. (smečař) a trenér Martin Štecher. 

O týden později v sobotu 15.1.2022 odehrály 2. kolo turnajů krajského přeboru starší žákyně, které se po rozřazovacím 
předkole umístily do druhé slabší skupiny s možností postupu do první skupiny v případě výhry v turnaji. Na turnaj jsme odjeli jen 
se 6 hráčkami kvůli řádícím karanténám a nemocem. Děvčata odehrála skvělý turnaj s báječnou atmosférou uvnitř týmu. 
Výsledkem byly dvě prohry 2:0 a první vítězství v této sezóně v poměru 2:0 nad Chodovem „B“. Hráčky: Hamplová K., Sluková 
M., Flajsová A., Bucharová E., Barnová M., Blažková K. a trenér Štecher M. 
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