Volejbalový klub Ervěnice

Sezona 2011/2012

Klubové a finanční zázemí… a jedna poznámka
Zázemí klubu v Mlýnské ulici nedoznalo během podzimu 2011 a jara 2012 žádných
změn, i potřeby klubu v případě renovace nebo oprav zařízení zůstaly prozatím ve fázi
plánů. I nadále se rozvíjela spolupráce mezi klubem a dvěma jirkovskými základními
školami, při ZŠ Krušnohorská mohl klub využívat tři tělocvičny pro tréninky a turnaje
od října do dubna a na ZŠ Budovatelů měl k dispozici jednu tělocvičnu pro tréninky
dětí. Na školách se také klubu dařil nábor do sportovních tříd se zaměřením na volejbal.
V jarních a letních měsících Ervěničtí bohatě využili svých tří antukových kurtů a plážového kurtu.
Oproti předchozím rokům schválilo zastupitelstvo na svém dubnovém jednání poněkud
odlišný způsob financování sportovních organizací. Celková částka se sice příliš nezměnila, jirkovské oddíly dostaly v roce 2012 souhrnně 1,64 milionu korun, avšak rozdělení
peněz již podlehlo nově schváleným kritériím. Pro vedení města se stal rozhodujícím
počet dětí a mládeže v dané organizaci, zároveň začalo přihlížet k úrovním soutěží, ve
kterých oddíly prezentují sebe i město. Také se změnil poměr jarní a podzimní dotace.
Místo dvou stejně velkých částí budou sportovci pro příště dostávat 60 % z celkové
částky na jaře (na činnost) a zbytek na podzim (na turnaje a na energie). VK Ervěnice
tak pro rok 2012 získal na jaře 298 956 korun a 50 haléřů (skutečně!) a na podzim
199 303 korun a 50 haléřů.
Příhodné zimní podmínky umožnily klubu získat finanční příjem i z provozu kluziště
vytvořeného na kurtě. Veřejnost měla od prosince možnost bruslit každý den od 10 do
13 hodin a od 14 hodin do smluvené noční hodiny s tím, že od 18 hodin mohli lidé
bruslit pod umělým osvětlením. Děti hradily celodenní poplatek 15 korun, od 18 hodin
připlácely dvacetikorunu. Dospělí obdobně platili přes den 20 korun, večer korun 25.
Do roku 2012 vstoupil klub volejbalistů se 410 členy. Výrazně se zvýšil počet dětí
a mládeže, ze 170 v loni na jaře stoupl o tři čtvrtě roku později na 213. Ubylo dospělých, těch ke konci roku 2011 bylo 142. V ZRTV bylo registrováno stálých 40 členů.
K životu sportovního oddílu nepatří jen radost z reprezentace, výsledků, vývoje a pokroku členů i růstu samotné organizace. Občas se oddíl setká i se záležitostmi
nepěknými, a tím rozhodně není myšlen sportovní neúspěch. A právě v této sezoně se
na půdě VK Ervěnice udál případ lidského selhání, který dosti narušil dobrou náladu
v klubu a přivodil mnohým jen pocit zklamání a rozčarování: Trenér Štěpán Javůrek
během sezony v náznacích avizoval, že chce z klubu odejít. Nakonec skutečně klub
opustil a stal se vedoucím metodického úseku svazu. Potud by to bylo v mezích normy,
kdyby… kdyby po něm nepřevzal starší žákyně Radoslav Malarik a zanedlouho nezjistil, že chování děvčat je poněkud nepřirozené. Když se jedna dívenka na tréninku
hystericky rozplakala a nato dvě hráčky postupně oznámily, že chtějí přestoupit do
Žatce, nový trenér si promluvil s rodiči a zjistil, že trenér Javůrek jednal za zády klubu
o přestupu dotyčných dvou dívek dokonce do Chodova, kde měl Š. Javůrek působit.
Není divu, že mnozí členové žasli nad chováním kdysi tak zaníceného „Ervěničáka“…

Sportovní a společenské aktivity klubu
Klub zahájil mimosoutěžní aktivity hned zkraje sportovní sezony. V posledním prázdninovém víkendu, 27. a 28. srpna 2011, zápolily na kurtech v turnaji o pohár Josefa
Kozlera starší žákyně a 17. září se na kurtech utkali junioři.
Před prázdninami v červnu 2012 se na kurtech klubu konaly série barevného volejbalu,
v červnu klub zároveň uspořádal turnaj starších žáků ročníku 1996. V sobotu 28. dubna
2012 oddíl zorganizoval turnaj dospělých (4 + 2), 19. května turnaj juniorů a kadetů
ročníku 1993 a mladších,

O víkendu 23.–24. června 2012 se za spolupořadatelství klubu konaly podevatenácté
Jirkovské hry a zároveň byl vyhlášen devátý memoriál Zdeňka Hlinovského staršího.
A uprostřed léta, 28.–29. července, se na kurtech konalo dvoudenní víkendové klání ve
smíšených deblech.

Jirkovské družstvo hráčů a hráček barevného volejbalu v září 2011 v Karlových Varech

Shrnutí sportovní sezony 2011/2012
Klub se především pyšnil početnou účastí chlapců ve výběru Krajského centra mládeže
Ústeckého kraje.
Do soutěžního ročníku 2011/2012 bylo přihlášeno 17 mládežnických družstev VK
Ervěnice. Mladší žákyně se soupeřkami z krajů Ústeckého, Plzeňského, Karlovarského
a hlavního města Prahy bojovaly v Poháru nadějí a zároveň soutěžily ve volejbale šestic
v krajském přeboru. Zároveň mladší žákyně kategorií A, B, C i D hrály krajský přebor
ve volejbale čtveřic. Žákyně se nekvalifikovaly do českého poháru. Mladší žáci obou
kategorií, A i B, soutěžili v krajském přeboru mladších žáků. Starší žákyně hrály
krajský přebor, stejně tak soutěžili i starší žáci. Žáci se zároveň do českého poháru
kvalifikovali. Kadetky byl zapsány v krajském přeboru, kadeti se snažili obhájit účast
v extralize, stejné úsilí leželo na bedrech juniorů A. První liga náležela juniorkám, stejně tak juniorům B, kteří v soutěži teprve zkušenosti získávali.

Ženy soutěžily v krajském přeboru I. třídy, muži C neopustili okresní přebor a muži B,
posíleni někdejšími klubovými mládežníky, hráli krajský přebor. „Áčko“ ervěnických
mužů, poskládané tentokrát z kvalitních hráčů, zápolilo v 2. lize.

Sportovní sezona 2011/2012 podrobněji
Přípravka
Do přípravky na ZŠ Budovatelů docházelo pravidelně zhruba 20 dětí, v tomto roce byly
všechny děti žáky 1. třídy. Tréninky se konaly každý čtvrtek od 13:30 do 14:45. Z klubu
docházel děti trénovat Štěpán Javůrek, ze školy k nim zaskočila Martina Fesslová.
Do přípravky na ZŠ Krušnohorská docházelo přibližně 10 dětí, žáků 1.–3. třídy.
Tréninky se uskutečňovaly 2x týdně pod vedením trenéra Miroslava Arnauda, kterému
pomáhali Šimon Zajíček a Barbora Chrpová.
V neděli 15. dubna 2012 se konal turnaj v barevném minivolejbale v Litvínově, kde za
ervěnický oddíl bojovali ti nejmenší. V každé barvě bylo devatenáct družstev. VK Ervěnice vyslal do boje malé borce ve třech barvách. V červené to byli Hynek Hovorka
a Štěpán Frajbiš, ti skončili na slušném šestém místě, a proto postoupili do oblastního
kola. Ve žluté barvě bojovali Jan Touš a Vojtěch Vladyka a umístili se na sedmém,
rovněž postupovém místě. V oranžové se Matějovi Latinovi a Tomášovi Solařovi příliš
nedařilo, i přes očividnou snahu stanuli na místě patnáctém.
Mladší žákyně
Dívky v sezoně startovaly v soutěži krajského přeboru šestkového volejbalu, čtyři
družstva byla zastoupena v soutěžích krajského přeboru čtyřkového volejbalu a navíc se
děvčata prvním rokem zúčastnila klání v Poháru nadějí. Některá z děvčat během sezony
kvůli věku přestoupila do kategorie starších žákyň.
Družstvo D startovalo v krajském přeboru mladších žákyň, ve kterém obsadilo 17.
místo. V družstvu hrály Kateřina Vaňková, Eliška Gurtwirthová, Klára Veselá, Eliška
Svobodová, Eva Vondrášková. Trénovali je Š. Javůrek, B. Chrpová, Š. Zajíček.
Družstvo C obsadilo v krajském přeboru 13. místo. Sestavu tvořily Dominika
Jursíková, Jindra Pličková, Kateřina Knihová, Klára Latinová. Trenérem družstva byl
Šimon Zajíček.
Družstvo B skončilo v krajském přeboru osmé. O slušný úspěch se zasloužily Kateřina
Palkosková, Zuzana Pajerová, Kateřina Klimentová a Nathalia Fesslová pod vedením
trenéra Štěpána Javůrka.
Družstvo A startovalo v krajském přeboru jak ve volejbale šestic, tak čtveřic. Ve
čtyřkovém obsadilo 2. místo, stejně se mu vedlo i krajském poháru šestkového volejbalu. Podíl na obsazení obou druhých příček měly pod vedením trenérů Miroslava
Arnauda a Štěpána Javůrka hráčky Eliška Hovorková, Tereza Čermáková, Patricie
Rozsypalová, Johana Bubiková, Nathalia Fesslová, Zuzana Pajerová, Kateřina Klimentová a Kateřina Palkosková. Takřka ve stejné sestavě bojovaly dívky i v turnajích
Poháru nadějí, jehož zimní kolo se v poslední lednový víkend roku 2012 konalo
v Jirkově.
Starší žákyně
Do českého poháru se sice družstvu probojovat nepodařilo, ale v krajském přeboru
děvčata obsadila 6. místo a v zápasech Poháru nadějí 5. příčku. V sestavě o obě umístění bojovaly Tereza Čermáková, Patricie Rozsypalová, Johana Bubiková, Michaela
Bittnerová, Simona Holovnyčová, Eliška Hovorková, Michaela Rudolfová, Petra
Dvořáková, Natálie Radimcová, Nathalia Fesslová, Kateřina Palkosková, Kateřina Klimentová, Zuzana Pajerová a Klára Latinová.

Na trenérských postech se vystřídali Štěpán Javůrek, Miroslav Arnaud a Radoslav
Malarik.
Kadetky
Dobře rozehraná půlka sezony přisoudila dívkám čtvrtou příčku, ovšem klíčová utkání
v druhé části sezony nezvládly, ač boj o první místo s družstvem teplických soupeřek,
lídrem sezony, měly nadosah. Na vině byly kadetkami nezvládnutá klání s Baníkem
Most na jeho domácích kurtech.
Výsledky tamních dvou zápasů negativně ovlivnily konečné celkové součty setů a míčů,
a tak si kadetky zasloužily v krajském přeboru 2. příčku. Přes ztrátu možnosti kvalifikace do vyšší soutěže však kadetky v sezoně předváděly ke spokojnosti trenéra Rudolfa
Nováka dobrou hru.
Ovšem v příští sezoně již většina dívek do soutěže kadetek nezasáhne, neboť věkově
budou náležet do kategorie juniorek.
Sestava: Tereza Siblíková, Petra Hamatová, Kamila Pauknerová, Veronika Bártová,
Hana Hálová, Zdena Kašpárková, Šárka Tvrdíková, Michaela Kubašová, Magdalena
Nováková a Daniela Dudová.

Kadetky, svěřenkyně trenéra Rudolfa Nováka

Juniorky
Děvčata se na tento soutěžní ročník velmi kvalitně připravovala pod vedením Rudolfa
Nováka již před zahájením sezony, v květnu až červenci. V srpnu odjela na soustředění
do Rumburka. Soustředění bylo na velmi dobré úrovni, děvčata využila špičkových
podmínek ve sportovní hale, v posilovně a plaveckém bazéně.
První víkend v září, hned po soustředění, se juniorky zúčastnily turnaje v Žatci,
posledního testu před soutěží. Do turnaje nastoupila všechna ligová družstva mimo
Teplic. Turnaj juniorky považovaly za přípravný, takže si zahrály všechny. Přes toto
rozhodnutí dívky turnaj vyhrály, jakmile ve finále porazily VK Karlovy Vary 2:1.

Do soutěže tak děvčata vstoupila velmi dobře a po podzimní části vedla tabulku.
Značný bodový rozdíl na čtvrté družstvo v pořadí (39 ku 15) je ujistil, že postoupí do
finálové skupiny.
O tom, z jakého místa budou ervěnické juniorky postupovat, měly rozhodnout lednové
zápasy.
Nakonec se ukázalo, že i přes prohry s Teplicemi a Děčínem odehrály juniorky
rozhodující dvojzápas v Karlových Varech. Po prvním přesvědčivě vyhraném zápase
bylo možné předpokládat, že družstvo půjde za svým cílem, za postupem do finálové
části 1. ligy juniorek, a že tedy i druhý zápas vyhrají.
Avšak jako vícekrát předtím děvčata selhala, náhle se mezi nimi nenašla jediná, která by
na sebe vzala zodpovědnost – a zápas juniorky prohrály. Místo zařazení do finálové
skupiny tak musely hrát o udržení v lize. V ní juniorky nakonec – i přes nevyrovnané
výkony – získaly první místo.
Celkově hrála děvčata v sezoně spíše průměrně, jako by při mistrovském zápase
nedokázala prodat to, co mají natrénováno.
Sestava družstva: nahrávačky Veronika Bártová, Hana Hálová a Markéta Bártová
(v průběhu sezony skončila), smečařky Daniela Dudová, Petra Hamatová, Michaela
Kubašová a Tereza Siblíková, blokařky Tereza Kožená, Veronika Malá, Lucie
Matulová, Zuzana Musková a Šárka Tvrdíková, diagonální hráčky Daniela Novotná
a Šárka Strejcová, na pozici libera Magdalena Nováková, Lucie Pecáková (v průběhu
sezony skončila) a Anna Reiterová. Lucie Matulová a Veronika Malá u družstva po sezoně skončily a přešly do kategorie žen.
Juniorky v sezoně trénovali a vedli Zdeněk Hlinovský a Rudolf Novák.

Vítězné juniorky VK Ervěnice s trenérem Zdeňkem Hlinovským v sezoně 2011/2012

Konečná tabulka 1. ligy juniorek, skupiny 1-JKY-N
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
VK Ervěnice-Jirkov
SKŠ ZŠ Mikulova Praha B
SK Volejbal Klatovy
SK Třebín
VK Sever Žatec
TJ Veros Chomutov

utkání
20
20
20
20
20
20

V
15
13
11
11
10
0

P
5
7
9
9
10
18

K
0
0
0
0
0
2

sety
50:24
42:29
37:31
38:36
41:34
6:60

míče
1710:1442
1516:1423
1465:1427
1560:1418
1624:1520
965:1610

body
35
33
31
31
30
18

Ženy
Na výsledku družstva se v této části sezony podepsaly zdravotní problémy a zranění
hráček. Ani jeden ze šesti zápasů ženy neodehrály v plné sestavě, navíc mnohdy musely
hráčky odehrát mistrovská utkání na jiných postech, než měly natrénováno. V krajském
přeboru tak v sezoně 2011/2012 skončily ženy VK Ervěnice třetí.
Sestavu žen tvořily Jaroslava Pirichová, Barbora Chrpová, Martina Hlinovská, Štěpánka
Kousalová, Kateřina Marešová, Jana Březinová, Radka Vítová, Markéta Černá a Gabriela Klimentová, po sňatku Blašková.
Mladší žáci
V družstvu A hráli Pavel Kolář, Michal Havlíček, Milan Jirásek, Jan Záruba, Patrik
Csáno, Tomáš Řehák, Michal Havlíček, Lukáš Havlíček, Michal Moskura, Ondřej
Šindelář a Pavel Babovič. Za družstvo B do zápasů nastupovali Hynek Hovorka, Matěj
Latina, Vít Novák, Petr Kašpárek, Daniel Skoumal, Štěpán Šubrt, Lukáš Havlíček,
Adam Gayer, Štěpán Frajbiš, Tomáš Šolar, Hejduk Josef, Petr Čutka, Miroslav Pravda
a Lukáš Hecl. Obě družstva trénovali Luboš Smrčina a Eva Tenglerová.

Do družstva A v druhé půli sezony přibyli hráči z družstva B. Týmovou hru chlapci
zlepšili, od jednoduchého volejbalu ji postoupili ke hře s nahrávačem, což jim umožnilo
více se přiblížit k šestkovému volejbalu, který v další sezoně bude hrát většina hráčů
z tohoto týmu. Hráči byli kvalitními soupeři pro ostatní družstva. V krajském přeboru
družstvo A nakonec vybojovalo třetí místo.

I hra družstva B nabyla slušné formy, hoši na konci sezony již dokázali rozehrávat na
tři předávky, a dokonce získávat body. V krajském přeboru obsadili sice poslední,
osmou příčku, i tak je jejich snaha příslibem do budoucnosti.
Starší žáci
Krajský přebor vyhráli starší žáci VK Ervěnice bez jediné prohry. Zahráli si i chlapci
mladších ročníků, čímž se vhodně připravovali na příští sezonu. Žáci po výhře přeboru
postoupili do kvalifikace mistrovství ČR. Na mistrovství se jim opět podařilo uspět, do
závěrečného finále ve Svitavách postoupili z třetího místa. Tam už však výkonnostně
zaostávali za soupeři. Jediná výhra na mistrovství je zařadila na 15. místo v republice.
Přes nesporný úspěch v krajském přeboru se starším žákům vůbec nedařilo v českém
poháru. Hra v druhé půli sezony se ukázala být dokonce horší než na začátku. Navíc
někteří borci ukončili činnost, proto soutěž dohráli nastupující mladší žáci. A tak
naděje, že starším žákům jejich vyhranost umožní skončit v první osmičce, se brzy
rozplynula. Umístili se až jako šestnáctí.
Hráči: Jaroslav Frajbiš, Daniel Kapitula, Petr Kučera, Pavel Kolář, Tomáš Řehák, Josef
Novák, Miloslav Říha, Jaroslav Stefaniv, Zdeněk Veselý, Václav Vladyka a Jan
Čeřovský. Trenéři: Luboš Smrčina a Eva Tenglerová.

Starší žáci se svými trenéry na MČR ve Svitavách 4. až 6. května 2012

Kadeti
Přestože se podruhé v historii klubu probojovali do finálové skupiny extraligy, nelze
jejich tažení zápasy sezony považovat za úspěšné. Otázkou je výhled do budoucna.
Ukázalo se, že výkonnostně na soupeře nestačili, a k tomu není v dohlednu kádr, který
by je nahradil.

V sestavě pod trenérem Radoslavem Malarikem hráli Kryštof Kousal, Vít Schück,
Martin Jedlička, Vojtěch Forman, Petr Kopřiva, Daniel Kapitula, Tomáš Kochlöffel,
Miloslav Říha, Miroslav Slusarčík, Martin Syrůček a Martin Pihera.
Konečná tabulka extraligy kadetů
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
volleyball.cz ČZU Praha
VSC Zlín
Volejbal Brno, a.s.
VK Ostrava
VK České Budějovice
VK Ervěnice-Jirkov

utkání
15
15
15
15
15
15

V
15
11
9
6
3
1

P
0
4
6
9
12
14

K
0
0
0
0
0
0

sety
45:14
38:14
31:21
23:28
16:37
5:44

míče
1362:1140
1209:1005
1167:1104
1088:1163
1077:1200
904:1195

body
30
26
24
21
18
16

Junioři
Přípravu na juniorskou extraligu, první v historii klubu, začali junioři již květnu 2011,
tři týdny po posledním barážovém utkání se Znojmem. Pětiměsíční přípravu trenér
Radoslav Malarik rozdělil do tří fází. V technické fázi se zaměřil na individuální trénink
s jednotlivci, ovšem shledal, že tréninkový systém klubu není nejlepší, protože junioři si
osvojili některé špatné návyky – zejména v pohybových vzorcích –, které se po šesti
sedmi letech stěží odnaučují. Kondiční část tréninku začal trenér týden před šestidenním
soustředěním v Jiřetíně pod Jedlovou. Při nabírání hrubé kondice hráčů se zaměřil na
rozvoj síly a poté na rozvoj rychlosti a obratnosti. Třetí, herní fázi od srpna s juniory
piloval v tělocvičně s cílem upevnit ve hře týmu celkový volejbalový „vzhled“. Avšak
psychologická příprava, nedílná součást tréninku, zdárná nebyla, což potvrdily mistrovské zápasy.
V první půli sezony skončili extraligoví junioři ve své skupině na 5. příčce před poslední Příbramí. Ani druhá část sezony se mladým mužům nevydařila, snaha udržet se
v extralize skončila prohranou baráží s týmem z Ústí nad Labem. Na neúspěchu však
neměly podíl nedisciplinovanost nebo herní nedostatky, naopak jirkovští junioři
dokázali, že se soupeřům vyrovnají a že jsou ochotni vložit do hry vše. Ovšem
podstatný podíl na neúspěchu měla psychická úroveň hry jak týmu, tak jednotlivců.
Sestava: Pavel Hamata, Vojtěch Pajer, Vít Schück, Štěpán Rejhon, Pavel Hennlich,
Šimon Zajíček, Vojtěch Forman, Martin Jedlička, Kryštof Kousal, Jiří Pretl, Marek
Melzer, Petr Kopřiva a Lukáš Mikolášek.
Konečná tabulka extraligy juniorů, skupina o 9.–12. místo
p.
9.
10.
11.
12.

družstvo
TJ Slavia Hradec Králové
TJ Spartak Velké Meziříčí
Volejbalový oddíl Příbram
VK Ervěnice-Jirkov

utkání
9
9
9
9

V
5
5
4
4

P
4
4
5
5

K sety
0 21:17
0 18:21
0 19:18
0 15:17

míče
825:804
798:852
804:789
717:699

body
14
14
13
13

Junioři B
Během sezony někteří hráči skončili a při velkém vytížení žáků – v krajském přeboru,
v českém poháru a v extralize kadetů – je s podivem, že v 1. lize junioři B nesestoupili
na dno řebříčku, že stanuli na 9. příčce. Ti, kteří v týmu zůstali do příští sezony, alespoň nasbírali řadu zkušeností, které by se mohly klubu v budoucnu vyplatit.

Hráči sestavy: Jaroslav Frajbiš, Marian Frajbiš, Daniel Kapitula, Tomáš Kochlöffel,
Petr Kučera, Josef Novák, Kamil Rohlena, Miloslav Říha, Jaroslav Stefaniv, Zdeněk
Veselý a Václav Vladyka.
Trenéři: Luboš Smrčina, Eva Tenglerová a Radoslav Malarik.
Muži
Tabulkou 2. ligy se úspěšně probojovali muži A až na 1. místo. Muži C (loni muži B),
veteráni klubu, si v okresním přeboru vedli o poznání lépe než loni. Tentokrát
vybojovali třetí, předposlední místo. Novinkou klubu bylo oživení dalšího mužského
celku. Hře mužů B vtiskl od léta 2011 novou podobu Petr Steinbach. Podpořen
vedením klubu uskutečnil projekt, který měl vytvořit tým složený z hráčů z někdejších
mládežnických soutěží za předpokladu, že se mu podaří tým stabilizovat a s rozumnými
ambicemi bojovat v krajském přeboru. V týmu se sešli nahrávači Libor Kubeš a Daniel
Kaiser, na smeči Jiří Moucha, Lukáš Smrčina a Petr Steinbach, blokaři Pavel Jiřík,
Otakar Vomasta a Štěpán Javůrek, univerzálové Lukáš Chrpa, Martin Klimeš a Štěpán
Rejhon, post libera zastávali Jan Škrába a Jakub Čermák. A v posledním kole jarní části
sezony vypomohl na bloku Šimon Zajíček.
Druhou část sezony 2011/2012 citelně poznamenala – stejně jako v závěru roku – menší
účast jak na trénincích, tak na samotných zápasech. Na vině byly pracovní povinnosti
některých hráčů, ale také zranění. Výsledkově byla jarní část méně úspěšná než
podzimní, ve které muži B pětkrát vyhráli. Na jaře si připsali pouze čtyři výhry, což
stačilo pouze na 4. místo.

NOVINOVÉ ZPRÁVY
Jirkovské noviny, květen 2012, titulek: Historický úspěch volejbalového áčka
Sezona pro jirkovské volejbalisty skončila. Jaká byla, odpovídá Zdeněk Hlinovský,
předseda VK Ervěnice.
„Nebyla špatná, něco se podařilo, na druhou stranu byl jeden úspěch zkorigován
neúspěchem v jiné kategorii. Áčko mužů získalo po výtečném finiši první místo ve
druhé lize a vybojovalo postup do první. Je to historický úspěch, první liga se tu ještě
nehrála. Teď ale řešíme, jestli soutěž na této úrovni vůbec zvládneme. Naopak junioři
A, kteří loni postoupili do nejvyšší soutěže v republice, se v ní neudrželi a vracejí se do
první ligy. Mrzí mě to, kluci to měli výborně rozjeté, ale poslední turnaj totálně
pokazili.“

Junioři A (v tmavém) nezvládli závěrečný turnaj. V něm podlehli na domácí palubovce v tělocvičně ZŠ
Krušnohorská s Ústím nad Labem. Foto Luboš Mizun

Jirkovské noviny, červenec 2012, titulek: Jirkovský čtyřboj měl tentokrát dva vítěze
Už podevatenácté změřili 22. a 23. června
své síly zástupci čtyř klubů v Jirkovském
sportovním čtyřboji, který byl zároveň 9.
ročníkem emoriálu Zdeňka Hlinovského st.
Tenisté, volejbalisté, stolní tenisté a fotbalisté klubu Ervěnic se utkali ve všech čtyřech
sportech. Nejlépe si vedl Klub stolního
tenisu a Tenisový klubu, které kromě
„povinného“ vítězství ve své disciplíně,
jehož dosáhly všechny týmy, byly dvakrát
druhé a jednou třetí. Třetí skončil Volejbalový klub a čtvrtí fotbalisté. Ale o celkové
vítězství tolik nešlo – hlavním cílem akce
bylo příjemné sportovní i společenské setkání, a tento cíl byl naplněn bezezbytku. (lm)

