
Volejbal na Ašsku ještě žije 

 

 

Již několik let se na Karlovarsku hraje smíšená zimní liga ve volejbale v pěti kategoriích, kdy vítěz 

kategorie postupuje výš a poslední sestupuje po každém kole, takto se to děje jednou měsíčně od 

listopadu do dubna. 

Tak jako každý rok i letos byla zahájena soutěž  „Zimní liga“ smíšených družstev volejbalistů 

Karlovarského kraje. Na letošní roční se přihlásilo nově vzniklé družstvo volejbalového oddílu VK 

Aš vedeno kapitánem družstva  Jiřím Podhajským. Jako nově přihlášené družstvo zahájilo svou 

soutěžní činnost v V. ligové skupině, kde taktéž zahájilo svou soutěž i družstvo  Klokani „B“. Je 

potěšením konstatovat, že potenciál aktivních volejbalistů neubývá a je z čeho vybírat i do takových 

soutěží jako je zimní liga smíšených družstev. Členové VK Aš reprezentují nejen s novým 

družstvem, ale i dlouhodobě se umisťují v dalších ligových skupinách v různých družstvech. O tom, 

že je na Ašsku dostatek volejbalistů svědčí i to, že z dvaceti družstev v této soutěži jsou čtyři 

družstva s účastí Ašských volejbalistů (i bývalých hráčů VK Aš) jak je vidět z pořadí po prvním 

kole této soutěže. 

 

1.Ligová skupina:  1. Krušnohorci, 2. Hvězdná pěchota, 3. Šmejdi, 4. Klokani Aš „A“ 

2. Ligová skupina: 1. Psí vojáci, 2. Stráčata, 3. Retro, 4. Chomouti – sestup   

3. Ligová skupina:  1. Kynšperk – postup, 2. Kníže Ignor, 3. ASPV, 4. Žandov – sestup 

4. Ligová skupina: 1. RHSP – postup, 2. Winfield, 3. Vokurky, 4. Stříkej - sestup   

5. Ligová skupina: 1. VK Aš – postup, 2. Klokani Aš „B“, 3. Tvarohové buchtičky, 4. Staré víno 

 

Krušnohorci - Jaroslav Svátek, Robert Kropp, Dan Krejčí, Běla Kalachová, Jiří Veselý 

Šmejdi - Dana Radová a Míra Holub 

Klokani "A" - Jana Kabelková, Simona Dobešová, Blanka , Karel Dobeš, David Peksa, Ivan 

Bajcar 

VK Aš - Dáša Janatová, Markéta Janatová, Dana Slámová, Jiří Podhajský, Bohouš Lulák, Martin 

Luley, Karel Škola, Jiří Svobodník, Hanka Fojtová a Ilja Jorán 

Klokani "B" - Lenka Syrovátková, Monika Maršálková, Martin Štechr, Láďa Sedláček, Jiří Sojka 

Dne 24.1.2016 měli nováčci soutěže VK Aš možnost přivítat 4. ligovou skupinu na domácí 

palubovce. Po prvním kole soutěže postoupili a měli tu čest se předvést na domácím hřišti v Aši. Je 

nutno konstatovat, že na nováčka v soutěži si VK Aš nevede špatně a ve druhém kole skončili na 

druhém místě 4.ligové skupiny viz tabulka níže. Soutěž je na začátku a jen další kola soutěže 

ukážou jakou mají jednotlivá družstva formu. 

 

K. Škola 

 

 

 



 


