Volejbalový klub Ervěnice

Sezona 2010/2011

Klubové a finanční zázemí
V nové sportovní sezoně působil klub v dosavadních podmínkách, tudíž zcela využíval
tří antukových kurtů a jednoho pískového pro plážový volejbal a v období října až
března si pronajímal tři tělocvičny v ZŠ Krušnohorská a jednu tělocvičnu v ZŠ Budovatelů. Ovšem rozrostla se mu členská základna. Na konci sezony 2010/2011 klub
registroval 433 členů, z nich aktivně se do sportovní činnosti zapojilo 170 dětí a mládeže a 263 dospělých, 40 osob bylo začleněno ve skupině základní a rekreační tělesné
výchovy (ZRTV). Rozšíření členské základy o takřka padesát členů ukázalo, nakolik
jsou podmínky ve volejbalovém areálu v Mlýnské ulici stísněné, a že je proto třeba
rozšířit sociální zařízení, nebo je dokonce nově vybudovat. Klub také s koncem sezony
usoudil, že je třeba opravit oplocení antukového areálu a branku u kurtu č. 3 a že je
nutné pro sportovce vybudovat oddychovou plochu ze zámkové dlažby. Na úpravu hřišť
klub pořídil 10 tun antuky a průběžně udržoval zelené plochy areálu.
Obdobně jako v předchozích letech získali volejbalisté na činnost peníze z rozpočtu
města Jirkova. Finanční podpora na podporu sportovních aktivit a činnost sportovním
organizacím byla vyplacena ve dvou již léta určených termínech, do 30. 9. roku 2010
a do 31. 5. roku následujícího. VK Ervěnice tak mohl v roce 2011 (nikoli v sezoně
2010/2011) hospodařit s přibližně 396 tisíci korunami. Do příjmů klubu se promítly
i poplatky za pronájem plážového kurtu a antukových kurtů veřejnosti jak pro volejbal,
tak pro nohejbal nebo tenis.
Soutěžní a společenské aktivity
Stejně jako loni i na jaře roku 2011 se klub soustředil na přípravu soustředění hráčů
žákovských a mládežnických kategorií. Na týden 19. až 24. července 2011 naplánoval
soustředění juniorů a kadetů v Lesné u Jiřetína pod Jedlovou a o měsíc později, 27.
srpna až 3. září, se soustředění ve Sportlife centru Rumburk zúčastnily děti a mládež.

Součást výcviku při soustředění žactva v bazénu Sportlife centra Rumburk

Během srpnových víkendů 6.–7. a 27.–28. srpna klub zorganizoval dva turnaje, nejprve
smíšených deblů, podruhé starších žákyň, a v sobotu 10. září ještě uspořádal turnaj
starších žáků. Ovšem v roce 2011 klub uspořádal více volejbalových turnajů: 30. dubna
a 4. června pro dospělé, 14. května pro mládež – modrý minivolejbal –, 5. června turnaj
mladších žákyň, 18. června turnaj mládeže – žlutý, oranžový a červený minivolejbal –
a 25. června turnaj dvojic čili dítěte s jedním z rodičů.
Ve dnech 25. a 26. června byl klub spolupořadatelem 18. ročníku Jirkovských her,
kterých se vždy účastní VK Ervěnice spolu s jirkovskými registrovanými fotbalisty,
tenisty a stolními tenisty. Klání v jednotlivých disciplínách bylo zároveň součástí 8. ročníku memoriálu Zdeňka Hlinovského staršího.
V sobotu 25. června uspořádali trenéři mladších žákyň 3. ročník turnaje dvojic. Ve dvojici hrály žákyně se svými rodiči, sourozenci, nebo i se staršími kamarády. Turnaje se
zúčastnilo osm dvojic. Prvenství z loňského roku obhájilo v turnaji duo Terezy Čermákové a jejího bratra.

Sportovní sezona 2010/2011
Muži A hráli v 2. lize, ovšem sestoupili. Muži B se udrželi v okresním přeboru a obsadili 4. příčku, ženy soutěžily v krajském přeboru I. třídy a skončily na 3. místě.
Junioři A dosáhli historického úspěchu klubu, v 1. lize zvítězili, kvalifikovali se
a postoupili do extraligy juniorů.
Výborní byli i junioři B. Ti skončili v krajském poháru juniorů a kadetů druzí a postoupili do 1. ligy juniorů. Juniorky v 1. lize obsadili 4. místo ve své skupině.
Rovněž kadeti v extralize nezaváhali a díky 8. místu se v nejvyšší soutěži České
republiky udrželi. Kadetky hrály 1. ligu.
Výrazně zabojovala mládež. Starší žáci vyhráli krajský přebor a postoupili na
přebor České republiky žáků. Starší žákyně stanuly v krajském přeboru na 2.
příčce a zajistily si postup do 1. části přeboru ČR žákyň. Mladší žáci A vybojovali
1. místo v krajském přeboru a mladší žákyně A skončily ve čtyřkovém volejbale
v krajském přeboru na 2. místě. Ve čtyřkovém volejbale soutěžily i mladší žákyně B,
ty v krajském přeboru dosáhly šesté příčky. V šestkovém volejbale obsadila ervěnická
děvčata v krajském přeboru mladších žákyň 2. místo. Do soutěžního ročníku 2010/2011
bylo přihlášeno celkem 12 mládežnických družstev z VK Ervěnice. Početná byla také
účast chlapců ve výběru Krajského centra mládeže Ústeckého kraje.
Úspěchem sezony také je, že Luboš Smrčina se po přestupu stal hráčem družstva mužů
Volejbal Brno, a. s., a že ve spolupráci s TJ Veros Chomutov se podařilo vytvořit velmi
kvalitní družstvo mužů ve 2. lize.
Z hlediska rozvoje volejbalu v Jirkově si klub cení zejména spolupráce se školami,
jmenovitě se ZŠ Krušnohorská s jejími čtyřmi sportovními třídami (1.–4. třída), a náboru dětí na školách (ZŠ Krušnohorská a ZŠ Budovatelů) do přípravky (z 1.–5. tříd).

Výsledky podrobněji
Přípravka
Družstvo přípravky se v období od září do jara připravovalo dvakrát týdně v tělocvičnách 4. ZŠ v Jirkově, a to pod vedením trenérek Ivany a Markéty Průšových.
Trénink byl zaměřen na pohybový a herní rozvoj nejmenších svěřenců trenérek.
V přípravce společně trénovali jak chlapci, tak dívky. Po dosažení určité herní úrovně
byly děti přeřazovány do mladšího žactva. Mezi budoucími nadějemi se letos objevili
Vít Novák, Karolína Kohoutová, Eliška Svobodová, Kateřina Vaňková, Kamila

Limberková, Barbora Stanková a Kateřina Špiříková. Trenérky družstva však činnost
pro VK Ervěnice koncem roku 2010 přerušily z osobních důvodů.
Od 1. ledna 2011 se družstvo začalo do druhé půle sezony připravovat pod vedením
Štěpána Javůrka a dalších trenérů. V lednu, po náboru nových dětí na ZŠ Krušnohorská
a ZŠ Budovatelů, trénovalo družstvo dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ Krušnohorská.
Trenéři postupem času přeřazovali lepší a starší děti z přípravky do kategorií žactva.
Klub uspořádal pro přípravku dva turnaje. Zimní turnaj v přehazované se uskutečnil 11.
února, letní turnaj v minivolejbale sehrála přípravka 18. června ve venkovním areálu
klubu. Vybrané děti se také zúčastnily festivalu v minivolejbale: v dubnu v Karlových
Varech a v květnu v Praze. Od května 2011 byla přípravka rozdělena do kategorií 1.–3.
třída a 4.–5. třída.
Trenéři družstva: Štěpán Javůrek, Miroslav Arnaud, Tereza Siblíková, Lucie Pecáková,
Lucie Hinterholzingerová, Petra Hamatová, Šimon Zajíček a Tereza Kožená.
Mladší žákyně
Poprvé se sešly již 6. září 2010 a ihned se pustily do usilovného tréninku, protože již 19.
září je čekal první mistrovský turnaj. Družstvo se přihlásilo do dvou soutěží: do
čtyřkového a šestkového volejbalu mladších žákyň.
Ve čtyřkovém volejbale se dívkám dařilo, na konci prosince se obě družstva, A i B,
dostala do první ligy, takže od ledna se tak stala soupeři. V šestkovém volejbale
soutěžila pouze tři družstva: Děčín, Ústí nad Labem a Ervěnice. V první polovině
soutěže držely ervěnické dívenky druhou příčku. Citelně jim chyběla Natálie
Radimcová, která vypomáhala starším žákyním. Rovněž Tereza Čermáková, Patricie
Rozsypalová a Eliška Hovorková již se staršími žákyněmi trénovaly. Za velmi dobré
hráčky byly trenéry považovány Eliška Hovorková a Johana Bubiková, jejich hra se
zlepšila i díky pravidelné docházce na tréninky.

Mladší žákyně, sedící zleva: Tereza Čermáková, Nathalia Fesslová, Kateřina Klimentová, Eva
Steinbachová. Stojící zleva: Natálie Radimcová, Patricie Rozsypalová, Kristýna Eisertová, Johana
Bubiková, Michaela Bittnerová, Eliška Hovorková, Viktorie Buriánová. Vzadu: Miroslav Arnaud.

Mladší žákyně nakonec v šestkovém volejbale skončily na 2. místě. Vybojované
stříbrné medaile si z posledního turnaje v Děčíně hrdě odvezly. Šestkový volejbal byl
pro děvčata počáteční zkušeností, která se jim určitě v dalších letech vyplatí.
Ve čtyřkovém volejbale sehrála za Ervěnice obě družstva, A i B, dvě kola kvalifikace
a pět mistrovských turnajů. Družstvo A hrálo v 1. lize a umístilo se na 2. místě.
Družstvo B postupovalo i sestupovalo, nakonec skončilo na místě šestém. Avšak
protože v soutěži bojovalo celkem 16 družstev, i toto umístění je obdivuhodné.
Během sezony za mladší žákyně hrály Eliška Hovorková, Viktorie Burianová, Zuzana
Pajerová, Tereza Čermáková, Barbora Voráčková (skončila), Kateřina Palkosková,
Michaela Bittnerová, Nathalia Fesslová, Tereza Kopecká (skončila), Kateřina Klimentová, Patricie Rozsypalová, Klára Latinová, Pavla Marková, Johana Bubiková, Natálie
Radimcová. Od listopadu přibyla Sára Kubelková a po přípravce byly do družstva
zařazeny Kateřina Kömpfová, Diana Matějková (avšak skončila) a Natálie Skalická.
Trenéři: Eva Steinbachová a Miroslav Arnaud.
Starší žákyně A
Družstvo starších žákyň se od září do prosince roku 2010 připravovalo v tělocvičnách
ZŠ Krušnohorská pod vedením trenérů Štěpána Javůrka a Terezy Kožené. Družstvo
trénovalo 3x týdně. V sezoně trápil družstvo velice úzký kádr, což se projevilo jak
v kvalitě tréninků, tak v samotných utkáních.
Družstvo startovalo v českém poháru žákyň, ve kterém skončilo na 16. místě v české
části soutěže, a v krajském přeboru starších žákyň drželo druhou pozici zaručující účast
na mistrovství ČR. V tomto kole se družstvo umístilo na 6. místě ze sedmi účastníků,
což mu nezajistilo postup do další fáze.
Po skončení soutěže přešla děvčata do kategorie kadetek, v ní budou pokračovat pod
vedením trenéra Rudolfa Nováka.
V kategorii starších žákyň v sezoně klub reprezentovaly Veronika Bártová, Hana
Hálová, Kamila Pauknerová, Šárka Tvrdíková, Zdena Kašpárková, Michaela Kubašová,
Daniela Dudová, Tereza Čermáková a Natálie Radimcová.
Trenéři: Štěpán Javůrek, Tereza Kožená.
Kadetky
Družstvo kadetek se pod vedením Zdeňka Hlinovského a Štěpána Javůrka připravovalo
od počátku sezony společně s družstvem juniorek. V podzimní části sezony nastupovaly
za družstvo kadetek pravidelně i starší žákyně, a to při souběhu mistrovských utkání
kadetek s juniorkami. V 1. lize kadetek, v níž družstvo startovalo, se umístilo na
průběžném 8. místě, což směrem k záchraně soutěže nenabízelo příliš optimistické
vyhlídky. Po zhodnocení výsledků první poloviny sezony byly kadetky přeřazeny do
družstva juniorek s cílem zachránit první ligu. Soutěž kadetek tak pod vedením trenérky
Evy Juščákové dohrály především starší žákyně.
Avšak přes veškerou snahu se mladému družstvu nepodařilo 1. ligu kadetek zachránit,
proto sestoupilo do krajského přeboru. Od června se družstvo, tentokrát již pod vedením
Rudolfa Nováka, začalo připravovat na další mistrovskou sezonu.
Sezonu sehrály Veronika Bártová, Markéta Bártová, Petra Hamatová, Kamila
Pauknerová, Hana Hálová, Šárka Tvrdíková, Tereza Kožená, Šárka Strejcová, Lucie
Hinterholzingerová, Tereza Siblíková, Lucie Pecáková, Magdalena Nováková, Daniela
Kašpárková a Zdena Dudová.
Trenéři: Juščáková Eva st., Rudolf Novák.
Juniorky
V podzimní části soutěže v první lize skupiny A se družstvo juniorek probojovalo na
čtvrté místo. Družstvo tvořilo osm juniorek a bylo pravidelně doplňováno kadetkami,

neboť v podzimní části soutěže poznamenala tým slabá účast na kláních, způsobená
častým onemocněním dívek. Děvčata podala spíše velmi průměrné výkony, až na
skvělý zápas v Chomutově. Při mistrovském zápase nebyla schopna prodat to, co měla
natrénováno. Zklamáním byl zejména výkon starších hráček, považovaných za opory
družstva. Družstvo mělo také potíže s morálkou. Přes počáteční slušnou účast na
tréninku se elán děvčat vytratil. To spolu s častým onemocněním a občasným zraněním
hráček vedlo k nezdaru při snaze vytvořit v družstvu základní šestku.
V druhé fázi soutěže se juniorky utkávaly se soupeřkami ve skupině o udržení juniorské
ligy. Družstvo se v soutěži, i přes drobná zaváhání, nakonec poklidně zachránilo.
Kaňkou zápasů však byl opět přístup některých starších děvčat k týmové atmosféře,
soutěž prakticky dohrávala základní sestava kadetek. Po sezoně trenéři přistoupili
k výraznější obměně družstva, protože některé hráčky musely z věkových důvodů
skončit. V sezoně hrály a trénovaly Barbora Chrpová, Barbora Kalců, Veronika Malá
(skoro celé období zraněna), Aneta Slusarčíková, Jana Merglová, Štěpánka Kousalová,
Lucie Matulová, Eva Juščáková ml., Petra Hamatová, Tereza Siblíková, Lucie
Pecáková, Lucie Hinterholzingerová, Šárka Strejcová, Veronika Bártová, Tereza
Kožená, Magdalena Nováková a Hana Hálová.
Trenéři: Hlinovský Zdeněk, Juščáková Eva st., Javůrek Štěpán.

Juniorky pod vedením Zdeňka Hlinovského

Ženy
Po první polovině se ženy přihlášené do krajského přeboru I. třídy umístily na 3. místě.
Protože bylo nutné v minulých letech doplňovat tým žen, po dohodě je posílily hráčky
Veros Chomutov. Přestože herní systém ervěnických žen byl odlišný od systému hostujících hráček, všechny ženy zabojovaly a zvládly úvod sezony velmi dobře.
Domácí hráčky: Jaroslava Pirichová, Gabriela Klimentová, Markéta Černá, Radka
Vítová, Jana Březinová, Kateřina Marešová a Michaela Dvořáková.

Hostující hráčky z Veros Chomutov: Jana Pýchová, Barbor Pýchová, Marcela Zahrádková, J. Pondělíčková.

Sestava žen, stojící zleva: J. Pýchová, K. Marešová, J. Pirichová, M. Zahrádková. Uprostřed zleva: G.
Klimentová, J. Pondělíčková. Sedící zleva: R. Vítová, M. Černá.

Mladší žáci
Za družstvo A hráli hráči ročníků 1997 a 1998, chlapci byli přihlášeni v krajské soutěži,
v níž je deset družstev. Úvodní kvalifikaci vyhráli bez porážky a poté odehráli dva
mistrovské turnaje, v nichž zvítězili, a tudíž stanuli v čele průběžného pořadí soutěže.
Do druhé půlky soutěže vstoupili také hráči ročníku 1999. Sestavě se podařilo vyhrát tři
ze čtyř turnajů, zaslouženě tak získala 1. místo v krajské soutěži.
Za družstvo B nastoupili chlapci ročníků 1999 a mladších a stejně jako družstvo A byli
rovněž zařazeni v krajské soutěži, v níž je deset družstev. Po kvalifikaci, ve které
vyhráli jeden zápas, byli do prvního turnaje nasazeni v první pětce. Avšak tato skupina
byla nad jejich síly, proto sestoupili a v průběžném pořadí soutěže byli šestí. V druhé
půli sezony již za družstvo B hráli hráči ročníku 2000 a mladší, přišli tak hráči méně
zkušení. Přesto družstvo dokázalo získat devátou příčku v soutěži
Sestava družstva A: Petr Kučera, Michal Šíp, Karel Kindl, David Kratochvíl, Tomáš
Řehák, Jaroslav Stefaniv, Souček Martin. Sestava družstva B: Pavel Kolář (i družstvo
A), Milan Jirásek (i dr. A), Vít Horák (i dr. A), Adam Boudech, Lukáš Travníček (i dr.
A), Antonín Juščák, Hynek Hovorka, Josef Hejduk, Miroslav Pravda, Štěpán Frajbiš,
Jaromír Oršuliak, Dušan Vulgán, Josef Kemr, Jakub Čermák, Jakub Bartoš a David
Bubik. Trenéři: Jaroslav Frajbiš, Eva Tenglerová.
Starší žáci
Už 11. září 2010 se na kurtech VK Ervěnice utkali domácí starší žáci, A i B,
v přípravném turnaji za účasti šesti týmů. Přes jednu porážku si tým A dokázal poradit

se zdatnými soupeři z klubů Borek Ostrov a ISŠTE Sokolov, odsunul je na druhé a třetí
místo. Šesté skončilo domácí „béčko“ za litvínovským a žateckým týmem.
Tým starších žáků usiloval o postup na mistrovství republiky z krajského přeboru –
a dařilo se mu. Vývoj hry naznačoval, že bezkonkurenčně kralují první půlce sezony,
neboť vážný soupeř Ústí nad Labem vyhrál nad Ervěnickými pouze jednou. A tak se
straší žáci VK Ervěnice mohli radovat z první příčky. Ani v následujících zápasech
starší žáci nepolevili, proto v soutěži utrpěli již jen jednu porážku, což jim zajistilo
postup do prvního kola mistrovství republiky. Toto dvoudenní klání čtyř sedmičlenných
skupin, z nichž první tři družstva postupovala na MČR, se odehrálo doma, v hale ZŠ
Krušnohorská. V silné konkurenci obsadili ervěničtí starší žáci třetí místo. Dvě prohry
a čtyři výhry byly vizitkou dobré přípravy i souhry domácího družstva, o jehož úspěch
se zasloužili Jaroslav Frajbiš, Miroslav Slusarčík, Zděnek Veselý, Michal Šíp, Miloslav
Říha, Tomáš Kochlöffel, Daniel Kapitula, Michal Pivec a Kamil Rohlena. Vydařený
postup do finálového turnaje mistrovství republiky však byl posledním úspěšným
tažením chlapců soutěží. Zápasy se soupeři na mistrovství již byly nad jejich síly, skončili až patnáctí. I tak lze jejich hru v sezoně 2010/2011 považovat za jednu z nejlepších
v historii klubu.
V českém poháru se kvalifikace zúčastnilo 32 týmů z celé republiky, ervěničtí chlapci
se výkonnostně zařadili do třetí osmičky, v níž hned při prvním turnaji – od prvního do
posledního utkání – usilovali o druhé místo, a tím o postup o skupinu výše. Bohužel
o postupu rozhodovalo pouze skóre, jež Ervěnické odsoudilo na třetí pozici. V rámci
republiky se chlapci celkově umístili devatenáctí. Ale protože se herně postupně
zlepšovali, na konci sezony se posunuli na 16. příčku.
Sestava v sezoně: Jaroslav Frajbiš, Daniel Kapitula, Jan Kluc, Tomáš Kochlöffel, Petr
Kučera, Michal Pivec, Samuel Posejpal, Kamil Rohlena, Miloslav Říha, Miroslav
Slusarčík, Michal Šíp, Dominik Urbánek a Zděnek Veselý.
Trenéři: Luboš Smrčina a Eva Tenglerová.
„Malarik boys“
Tréninková skupina Radoslava Malarika, v předchozí sezoně navrátivšího se trenéra,
byla stejná jak v kategorii kadetů, tak juniorů – až na Šimona Zajíčka, věkem juniora.
V sestavě kadetů a juniorů hráli Pavel Hamata, Vojtěch Pajer, Štěpán Rejhon, Vít
Schück, Pavel Hennlich, Šimon Zajíček, Marek Melzer, Kryštof Kousal, Martin
Jedlička, Jiří Pretl, Petr Kopřiva, Lukáš Mikulášek, Vojtěch Forman, Matěj Douda
(hostování z Litvínova za kadety), Libor Šlechta (hostování z Litvínova za kadety)
a Tomáš Blaško. Přípravu na sezonu 2010/2011 začali kadeti a junioři již v květnu
2010. Po dvou hodinách pětkrát až šestkrát týdně společně trénovali, zároveň hráči
docházeli individuálně do posilovny. Během hry se s ohledem na docházky na tréninky
projevily jak přednosti, tak nedostatky při hře a zároveň výkonnostní rozdíly mezi hráči.
V herní činnosti jednotlivců bylo možné vyzdvihnout útoky z obou kůlů a obranu na
síti, potíže hráčům činily přihrávky a servis.
Družstvo kadetů mělo podle představ klubu postoupit do finálové skupiny a vybojovat
jednu z medailí. Toho trenér Radoslav Malarik chtěl dosáhnout začleněním hráčů ze
skupiny starších žáků a prohloubením spolupráce s VK Litvínov jak společnými
tréninky, tak zvýšením týdenního tréninkového objemu. Ten byl v dané dny rozfázován
do tréninků v tělocvičně včetně večerních tréninků s A týmem mužů, do cvičení v posilovně i do plavání v bazéně. Trenér se také zavázal k zlepšení komunikace mezi hráči
a k zlepšení podpory zdravé míry týmové agresivity. Podle něho také bylo nutné
probudit v hráčích touhu aktivně pracovat na vítězství, zrychlit útok prvního sledu z hlediska účinnosti kombinace s pipe, celkově zlepšit „skákané plachty“ se schopností
většiny hráčů podávat s jistotou do jednotlivých zón, zdokonalit dvojblok proti útoku
z kůlů, zapojit trojblok jako systémový prvek do obranu pipe a zlepšit vzájemnou

součinnost při přihrávce. Již v prosinci se ukázalo, že potíže týmu skutečně ovlivňují
hru, a bylo jisté, že výkonnostní cíl se kadetům splnit nepodaří: Opět je čekaly zápasy
ve skupině o udržení v extralize.
Příčiny nezdaru se jen kumulovaly, navíc hned v prvním turnaji v Hradci Králové hráli
kadeti bez dvou hráčů základní sestavy, navíc v domácím turnaji neunesli tíhu
okamžiku a turnaj nezvládli hlavně psychicky. Avšak kadeti všechny soupeře – až na
Pražany – výkonnostně dohnali a byli s nimi schopni hrát vyrovnané zápasy.
Junioři si ústy trenéra předsevzali, že se v soutěžní skupině umístí na nejvyšší příčce
a uspějí v kvalifikaci o extraligu juniorů. Od počátku skutečně měli soutěž výborně
rozehranou. Polovinu soutěže kontrolovali z první pozice s jednobodovým náskokem za
SK Prosek Praha a na kontě měli jedinou porážku. A přes obavy trenéra, že junioři
nebudou dostatečně herně připraveni na baráž, se ervěnický tým, posílen i z těžkých
zápasů v obou kategoriích, zmobilizoval k nejlepšímu možnému výkonu.
V neděli 3. dubna skončila roční pouť volejbalových juniorů VK Ervěnice za postupem
do nejvyšší republikové soutěže. Ve dvoukolové kvalifikaci na dvě vítězná utkání se
v Jirkově střetli s účastníkem extraligy juniorů z Hradce Králové a ve druhém kole
zvládli bouřlivou atmosféru a houževnatého soupeře ve Znojmě. Do baráže se kvalifikovali vítězové, nejlepší druhý ze tří skupin juniorské ligy a poslední dva týmy
z extraligy juniorů. První zápas s Hradcem Králové zvládli Ervěničtí doma s přehledem
a hladce vyhráli 3:0. Druhé utkání rozhodoval pátý set, ovšem navrch měli hráči
z Hradce Králové (2:3). Rozhodoval třetí zápas, který se nevyvíjel pro domácí dobře.
Ervěničtí prohrávali 0:2 na sety a ve třetím setu měl soupeř za stavu 25:26 mečbol. Ale
ani to domácí nezlomilo a další tři sety vybojovali, a postoupili tak do 2. kola kvalifikace, kde na ně čekalo Znojmo.
I se Znojmem sehráli ervěničtí junioři neobyčejné drama. První zápas pro sebe ukořistili
výsledkem 3:2, druhý zápas si pohlídali domácí a vyhráli 3:0. Rozhodl tedy až nedělní
zápas. Domácí hráče přišlo podpořit téměř sto lidí a ti vytvořili neskutečnou atmosféru.
Hráči obou družstev předváděli to nejlepší, čeho byli schopni, a všechno gradovalo
v pátém setu, který pro sebe rozhodli ervěničtí volejbalisté. Svěřenci Radoslava
Malarika se tak onu první dubnovou neděli vepsali natrvalo do historie klubu i jirkovského volejbalu.

Vítězní junioři, zleva: šéftrenér dívčí složky Štěpán Javůrek „Javor“, předseda klubu Zdeněk Hlinovský
„Hliňák“, Šimon Zajíček „Sajmon“, Pavel Hamata „Pája“, kapitán Pavel Hennlich „Heňa“, trenér
Radoslav Malarik „Rádě“, Štěpán Rejhon „Šimpy“, Vít Schück „Víteček“, Vojtěch Pajer „Pejdžr“.
Klečící zleva: Jiří Pretl „Buba“, Marek Melzer „Mára“, Kryštof Kousal „Kyry“, Vojtěch Forman
„Formy“, Martin Jedlička „Márty“.

Junioři B
Po každém odehraném turnaji se u družstva projevovala větší vyhranost a upevňování
herních dovedností. Obojí juniorům pomohlo k lepším výsledkům, neboť jejich družstvo nakonec obsadilo druhé místo v kraji, čímž si zajistilo postup do juniorské ligy,
v níž se bude moci rozvíjet.
Hráči: Vladimír Brynda, Jaroslav Frajbiš, Marian Frajbiš, Daniel Kapitula, Tomáš
Kochlöffel, Rudolf Mikolášek, Michal Pivec, Kamil Rohlena, Miloslav Říha, Miroslav
Slusarčík, Zdeněk Veselý.
Trenéři Luboš Smrčina a Eva Tenglerová.
Muži A
Před startem podzimní části se zranili tři hráči týmu a ztrátou byl i odchod blokaře.
Mužstvo skončilo po podzimní části soutěže na 10., předposledním místě s bilancí
sedmi vítězství a 14 porážek čili na sestupové pozici. Přes všechnu snahu se mužstvu
nepodařilo stav zvrátit, a tak po jarní části soutěže zůstalo na 10. příčce s 12 vítězstvími
a 25 porážkami na kontě. Udržet se v 2. lize se proto mužům A nepodařilo, navíc
několik hráčů se rozhodlo po tomto neúspěchu ukončit působení v A týmu. Před klubem
tak stál problém vybudovat pro příští sezonu v podstatě celý nový tým. Cíl návratu
mužů A do 2. ligy se stal jednou ze sportovních priorit VK Ervěnice pro následující
sezonu.
Sestava: Petr Dufek, Vít Rodina, Ondřej Weber, Jan Hangan, Zdeněk Špernoga, Daniel
Krejčí, Lukáš Smrčina, Jan Hlinovský, Jakub Dvořák, Jan Nosek, Štěpán Rejhon.
Muži B
Veteráni ervěnického volejbalu se při odvetných jarních zápasech nijak neposunuli.
V konečném hodnocení okresního přeboru mužů stanuli v soutěžním ročníku 2010/2011
na celkovém čtvrtém místě. První skončil SK Málkov A, druhý byl Veros Chomutov,
třetí „béčko“ Málkova.
Sestava družstva: Zdeněk Hlinovský, Luboš Pajer, Rudolf Novák, Jaroslav Frajbiš st.,
Slavomír Zach, Luboš Smrčina, Libor Kubeš, Štěpán Javůrek, Jaroslav Řehák.

NOVINOVÉ ZPRÁVY
Jirkovské noviny, prosinec 2010, titulek: Mladí volejbalisté budou bojovat o udržení
extraligy
Ve dnech 10. až 12. prosince proběhl v Jirkově druhý turnaj volejbalové extraligy
kadetů. Na něm se rozhodlo o tom, který z týmů bude hrát o titul přeborníka České
republiky. Volejbalistům VK Ervěnice se tento cíl splnit nepodařilo, ve zbývajících
třech turnajích se budou snažit udržet nejvyšší soutěž i pro příští sezonu.
„Z deseti utkání jsme dokázali jednou porazit pouze Hradec Králové, Ústí nad Labem
a Příbram,“ hodnotí výkon svých svěřenců zklamaný trenér Radoslav Malarik.
„Aspektů neúspěchu je několik. Jsme konkurenceschopní, týmu však schází výrazná
individualita. Mezi kluky není ani jeden, který by svým přístupem, zanícením pro hru,
odhodláním se prát posunul celý tým za vítězstvím.“
Sestava: Vojtěch Pajer, Pavel Hamata, Pavel Hennlich, Vít Schück, Štěpán Rejhon,
Daniel Melzer, Libor Šlechta, Vojtěch Forman, Kryštof Kousal, Martin Jedlička, Jiří
Pletl, Lukáš Mikolášek, Petr Kopřiva, Matej Douda.

Kadeti VK Ervěnice při zahajovacím utkání turnaje, v němž porazili Ústí nad Labem. Zprava doleva Vít
Schück (14) a Pavel Hennlich, Vojtěch Pajer (5), Pavel Hamata (3) a Štěpán Rejhon. Foto Luboš Mizun

Jirkovské noviny, duben 2011, titulek: Jirkov má volejbalovou extraligu kadetů
i juniorů
V neděli 3. dubna skončila úspěšně roční pouť juniorů VK Ervěnice za postupem do
nejvyšší republikové soutěže. Ve dvoukolové kvalifikaci na dvě vítězná utkání se
nejprve střetli v Jirkově s účastníkem extraligy juniorů z Hradce Králové a ve druhém
kole zvládli bouřlivou atmosféru a houževnatého soupeře ve Znojmě. Do baráže se
kvalifikovali vítězové a nejlepší druhý ze tří skupin juniorské ligy a poslední dva týmy
z extraligy.

První zápas s Hradcem Králové zvládli hráči z Jirkova s přehledem a hladce vyhráli 3:0.
Druhé utkání se rozhodovalo v pátém setu a navrch měli hráči z Hradce Králové (2:3).
Rozhodoval třetí zápas, který se nevyvíjel pro domácí dobře. Ervěničtí prohrávali 0:2 na
sety a ve třetím měl soupeř za stavu 25:26 mečbol. Ale ani to domácí nezlomilo a další
tři sety vybojovali.
Postoupili tak do 2. kola kvalifikace, kde na ně čekalo Znojmo. I se Znojmem to bylo
neobyčejné drama. První zápas pro sebe ukořistili Jirkovští 3:2, druhý zápas si pohlídali
domácí, kteří vyhráli 3:0. Všechno se rozhodovalo v nedělním zápase. Domácí hráče
přišlo podpořit téměř sto lidí, kteří vytvořili neskutečnou atmosféru. Hráči obou
družstev předváděli to nejlepší, čeho byli schopni. Všechno gradovalo v pátém setu,
který pro sebe nakonec rozhodli ervěničtí volejbalisté.
„Když jsem kluky předloni přebíral, vypracoval jsem dlouhodobý tréninkový plán,
jehož hlavním cílem byl právě postup do extraligy,“ uvedl po šťastném konci
kvalifikačního dramatu trenér Radoslav Malarik.
„Úspěchu si nesmírně cením, protože nepřišel jakoby mimoděk, ale celé dva roky jsme
pracovali právě pro tento okamžik. Já své hráče moc nechválím, protože pochválený
hráč je spokojený hráč a já na hřišti potřebuji bojovníky a rváče. Proto jsem rád, že se
hráči za svojí neskutečnou dřinu odměnili sami. Na úspěchu mají velkou zásluhu trenéři
Štěpán Javůrek, který kluky dal dohromady a naučil je mít volejbal rád, Luboš Smrčina,
který s nimi pracoval ve starších žácích, a samozřejmě předseda klubu Zdeněk
Hlinovský, jenž nám zabezpečuje výborné tréninkové podmínky.“

Úspěšní junioři, dolní řada zleva: Martin Jedlička, Marek Melzer, Kryštof Kousal, Vojtěch Forman,
Vojtěch Pajer, horní řada zleva: Vít Schück, Jiří Pretl, Štěpán Rejhon, Šimon Zajíček, Pavel Hamata,
Pavel Hennlich.

Jirkovské noviny, červen 2011, titulek: Na turnaji v minivolejbale se domácím
nedařilo
V květnu uspořádal Volejbalový klub Ervěnice na svých kurtech v Jirkově turnaj
minivolejbalu chlapců. Přivítali jsme na kurtech deset družstev ze šesti oddílů.
Chlapci mezi sebou sváděli boje, ze kterých vyšli vítězně hráči RH Dubí A. Domácím
týmům se tolik nedařilo, obsadily deváté a desáté místo. Po skončení turnaje byly
družstvům předány hodnotné ceny a diplomy a třem nejlepším i medaile.
Pořadí: 1. RH Dubí A, 2. ISŠTE Sokolov A, 3. SKV Ústí n/L B, 4. RH Dubí B,
5. Borek Ostrov, 6. SKV Ústí n/L A, 7. SKV Ústí n/L C, 8. ISŠTE Sokolov B, 9. VK
Ervěnice A, 10. VK Ervěnice B.

Skupinový snímek části účastníků turnaje. Foto: Eva Tenglerová

