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Klubové a finanční zázemí VK Ervěnice v sezoně 2009/2010 
 

Do druhé poloviny roku 2009 vstoupil Volejbalový klub Ervěnice s 387 členy, tak tomu 

bylo až do konce sezony 2009/2010 (do června 2010). V klubu po celou sezonu 

pracovalo a sportovalo 213 dospělých a 134 dětí a dospívajících. K tomu v ZRTV 

působila čtyřicítka členů. Klub obhospodařuje 3 antukové kurty a jeden kurt pro 

plážový volejbal, všechny kurty jsou v závislosti na klimatické podmínky využívány 

zhruba od dubna do září. V zimním období, od října do března, má klub pronajaty tři 

tělocvičny v ZŠ Krušnohorská. 

S provozem a údržbou vlastních kurtů se klub vypořádává sám, zároveň je zodpovědný 

za údržbu zelených a ostatních ploch. Ve vlastní režii klub také udržuje a opravuje své 

sociální zázemí, šatny a klubovnu. Během roku 2009 renovoval a natřel fasádu 

klubovny, opravil a vymaloval šatny, koupelny a sociální zařízení. V údržbě zázemí 

pokračoval klub během jara 2010. Avšak VK Ervěnice se začal potýkat s nedostatkem 

kapacity zázemí, neboť se mu rozšířila členská základna, a to především o děti a mlá-

dež. Klub proto plánuje buď rozšíření stávajícího objektu, nebo výstavbu nového 

sociálního zázemí. 

Klub má rovněž starosti s oplocením, uvažuje o plotu zcela novém, neboť původní, 

trubkový, ač pravidelně ošetřován a natírán, je ve velmi špatném stavu. Ke konci sezony 

klub shledal, že bude nutné zpevnit břeh sousední řeky Bíliny, protože jeho stav stojí za 

propadáním hlavní budovy klubu. 

V zimním období, umožňují-li to příhodné klimatické podmínky, klub na vybraném 

kurtě zřizuje zpoplatněné kluziště pro veřejnost, další příjem klubu plyne z pronájmu 

beach kurtu v letním období. Antukové kurty klub nabízí pro turnaje veřejnosti ve volej-

bale a nohejbale i v tenisu. 

Kromě vlastních vkladů (příspěvky členů, pronájmy kurtů apod.) je klub závislý na 

benevolenci a přístupu města Jirkova. První část zastupitelstvem schválené dotace 

sportovním organizacím byla klubu vyplacena do 31. května. Od 30. září mohl VK 

Ervěnice hospodařit s druhou půlkou dotace, která činila 221 033 korun. Ostatní 

jirkovské sportovní organizace na podzim získaly: Fotbalový klub Kyjice 76 130 korun, 

I. sportovní klub Jirkov 106 924 korun, VČSA Ervěnice 192 924 korun, Klub stolního 

tenisu 48 819 korun, Tenisový klub 116 230 korun, Kuželkářský klub Slovan 29 638 

korun, Lyžařský klub Slovan 49 400 korun, Karate klub Chomutov a Jirkov 11 047 

korun, Sportovní klub Policie Hvězda 19 751 korun. Celková, zastupiteli schválená 

dotační částka pro jirkovský sport na rok 2009 činila 1 700 000 korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soutěžní a společenské aktivity 
 

Ve dnech 20. a 21. června 2009 se VK opět nejvyšší měrou podílel na organizování 

Jirkovských sportovních her, tentokrát již 16. ročníku, a spolu s nimi zároveň uspořádal 

6. ročník Memoriálu Zdeňka Hlinovského staršího. Družstva čtyř jirkovských 

sportovních organizací opět soutěžila ve „svých“ sportech: ve volejbalu, v tenisu, v ko-

pané a ve stolním tenisu. 

Volejbalový klub uspořádal soustředění mládeže. Konalo se 22. až 29. srpna 2009 

v Plasích u Plzně, soustředění se zúčastnilo 65 osob. Následující soustředění ve dnech 

21.–28. 8. 2010 se opět konalo v Plasích. 

V sobotu 5. září 2009 klub zorganizoval turnaj juniorek, v kterém soutěžilo 5 družstev. 

O týden později, v neděli 13. září, se konal turnaj sedmi družstev kategorie starších  

a mladších žáků. 

V pořádání turnajů klub pokračoval i na jaře roku 2010, 8. května se na kurtech VK 

odehrál turnaj dospělých 5 + 1, 23. května klub uspořádal turnaj starších žákyň a 20. 6. 

turnaj mladších žákyň. Ve dnech 26.–27. června 2010 byl klub spolupořadatelem 17. 

ročníku Jirkovských her a zároveň 7. ročníku memoriálu Zdeňka Hlinovského. 

V první srpnový den roku 2010 se v areálu VK Ervěnice uskutečnil již tradiční turnaj 

PAKO-DEBLY rodičů s dětmi. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 dvojic rozdělených do 

dvou čtyřčlenných skupin, poté následovaly boje o konečná umístění. Vítězem 8. roč-

níku tohoto turnaje se stala dvojice Pavel a Petr Hamata, na 2. místě se umístili Luboš  

a Lukáš Smrčinovi a na bronzovém stupínku stanul pár Vladimír a Kryštof Kousalovi. 

 

 

Shrnutí sportovní sezony 2009/2010 
 

Mistrovských soutěží se zúčastnili muži A v 2. lize, muži B v okresním přeboru, ženy  

A v krajském přeboru II. třídy, ženy B v okresním přeboru, junioři v 1. lize, juniorky  

v 1. lize, kadeti A v extralize, kadeti B v krajském přeboru kadetů a juniorů, kadetky  

A v l. lize, kadetky B v krajském přeboru, starší žáci v krajském přeboru, starší žákyně 

A a B v krajském přeboru, mladší žáci A a B v krajském přeboru, mladší žákyně (ve 

čtveřici) A a B v krajském přeboru a mladší žákyně (v šestici) v krajském přeboru. Do 

soutěžního ročníku 2009/2010 klub přihlásil 14 mládežnických družstev a 4 družstva 

dospělých. Do republikových srovnávacích turnajů českého poháru se probojovala 

družstva žáků, žákyň a kadetek. 

Klub si i letos pochvaloval dobrou spolupráci se Základní školou v Krušnohorské ulici, 

která VK Ervěnice poskytla prostory nejen pro tréninky družstev, ale i pro soutěže. 

Zároveň byla ve škole již jedenáctým rokem otevřena sportovní třída s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. 

Na výchově mládeže se v sezoně 2009/2010 podílelo 18 trenérů, výbornou práci 

s mládeží potvrzují dále uvedené výsledky soutěží.  

 

Podzimní část sezony 

Po polovině odehraných soutěží si velmi dobře vedli muži A v 2. lize, s umístěním na  

4. příčce se prozatím mohli radovat s nejlepší pozicí v historii. Ženy A v krajském 

přeboru II. třídy vstupovaly do roku 2010 na čele soutěže, muži B v okresním přeboru 

se umístili na druhé příčce a ženy B v okresním přeboru stanuly na třetím místě. 

V 1. lize obsadili junioři 6. příčku. Jejich kolegyně si vedly o poznání lépe, v 1. lize 

juniorek se staly vítězkami soutěže a postoupily do další fáze soutěže o postup do 

extraligy juniorek. 

Do skupiny o udržení se v 1. lize dostaly kadetky A, kadetky B v krajském přeboru 

obsadily 7. místo, v českém poháru se kadetky ocitly v druhé osmičce družstev. 



 

 

V extralize kadetů zazářil tým VK Ervěnice, kadeti skupiny A v nejvyšší soutěži 

České republiky se počátkem nového roku mohli chystat na hru ve skupině o 1.–6. 

místo. Kadeti B dosáhli v krajském přeboru kadetů a juniorů 1. příčky, stejně si vedli 

starší žáci v krajském přeboru. V českém poháru se starší žáci umístili v první 

osmičce, což klub považuje za vynikající úspěch. Starší žákyně A skončily v krajském 

přeboru na 3. místě, starší žákyně B v krajském přeboru na 5. příčce. Starší žákyně se 

v české oblasti českého poháru umístily v druhé osmičce. 

V krajském přeboru obsadili mladší žáci skupiny A druhou příčku, mladší žáci B po-

stoupili do nového roku na 4. místě. Mladší žákyně A ve čtyřkové sestavě skončily  

v krajském přeboru na 4. místě, mladší žákyně B, rovněž ve čtyřkové sestavě, v téže 

soutěži na 8. místě. Mladší žákyně, v šestici, obsadily v krajském přeboru 4. místo. 

Dobrou pověst VK Ervěnice posílili v roce 2009 Luboš Smrčina, hráč extraligového 

družstva mužů SK Volejbal Ústí n. L., Tomáš Pajma, hráč extraligového družstva mužů 

ČZU Praha, a Borek Fokt s Karlem Linzem, hráči extraligového družstva mužů 

v Kladně. 

 

Jarní část sezony 

Na výsledcích klubu se odrazila velmi dobrá práce s mládeží. Dva hráči VK Ervěnice, 

Štěpán Rejhon a Pavel Hamata, se zařadili do širšího výběru reprezentace ČR kadetů. 

Muži A se udrželi v 2. lize vybojováním 4. místa, muži B skončili v okresním přeboru 

na 3. místě. Ženy A obsadily v krajském přeboru II. třídy 2. místo, ženy B skončily 

v okresním přeboru na 3. místě. Junioři obsadili ve své 1. lize 6. místo, juniorky v 1. lize 

postoupily ze skupiny na 4. místě a kadetky A se v 1. lize ocitly na 6. místě ve skupině. 

Kadeti bojovali výborně v extralize a skončili na vynikajícím 6. místě finálové 

skupiny. Kadeti B se v krajském přeboru umístili na 3. místě. Krajský přebor starších 

žáků s přehledem vyhráli ervěničtí hráči a postoupili na přebor ČR žáků. Nejinak 

si vedly starší žákyně, ty v krajském přeboru skončily druhé a postoupily do 1. části 

přeboru ČR žákyň. Suverénní byli mladší žáci A, ti v krajském přeboru vedli 

tabulku. Mladší žáci B obsadili v krajském přeboru své kategorie 4. místo. Mladší 

žákyně A vybojovaly ve čtveřici 5. příčku v krajském přeboru. V dlouhodobé soutěži 

českého poháru starších žáků si ervěničtí hoši zasloužili 6. místo. 

 

 

Výsledky podrobněji 
 

Přípravka 

Přípravka má za úkol připravit hráče pro další věkové kategorie. Děti během tréninků 

hrají míčové a pohybové hry, učí se reagovat na míč, pohybovat v hřišti. Protože jsou 

děti různého stáří, i jejich pokroky bývají velice individuální. Protože se děti v tomto 

období střídaly – někteří chlapci odcházeli rovnou do týmu mladších žáků –, ke konci 

roku 2009 měla přípravka šest členů: Josefínu Kousalovou, Víta Nováka, Hynka 

Hovorku, Johanu Bubikovou, Kristýnu Eisertovou a Nikolu Ježkovou. Na jaře 2010 

přibyli Vít Hradecký, Tereza Špiříková a Johana Sasková. 

 

Mladší žáci 

Do nového ročníku krajského přeboru byly oproti loňsku přihlášeny dva týmy. 

Družstvo A tvořili zkušení hráči, kteří okusili soutěž již v předchozí sezoně. Od začátku 

soutěže se potýkali se zdravotními problémy, proto všechny své zápasy vyhráli až na 

čtvrtém a pátém turnaji, kdy bojovali v optimální sestavě. Po podzimní části soutěže 

stanuli na druhém místě tabulky, utržili jen o jednu prohru více než Ústí C. Ve druhé 

polovině soutěže tým své výsledky zlepšil, v kompletní sestavě již chlapci neprohráli  

a propracovali se na první místo tabulky. Stali se vítězi krajského přeboru s náskokem 



 

 

pěti bodů před soupeři družstev Ustí nad Labem B a C. Někteří hráči byli zařazováni  

i do mužstva starších žáků a bylo s nimi počítáno i do budoucnosti. Byli to Miroslav 

Slusarčík a Daniel Kapitula. Dalšími hráči družstva byli Miloslav Říha, Jaroslav Frajbiš 

a Vojtěch Perlík. Družstvo vede trenérka Eva Tenglerová. 

Družstvo B trénují Jaroslav Frajbiš a Eva Tenglerová a je tvořeno hráči Kamilem 

Rohlenou, Zdeňkem Veselým, Jakubem Karpíškem, Michalem Šípem, Petrem Kučerou, 

Milanem Jiráskem, Antonínem Juščákem, Ondřejem Kubátem, Pavlem Kolářem, 

Adamem  Bozděchem  a  Karlem Kindlem.  Lze předpokládat, že když vydrží, budou za  

Mladší žáci B v sezoně 2009/2010 

 

mladší žáky hrát ještě čtyři roky. Zatím měli výkony nevyrovnané, ale ukázali, že umějí 

bojovat – někdy i sami se sebou. Čtvrté místo, které dokázali udržet, bylo pro ně 

úspěchem, za sebou nechali soupeře družstev Litvínova a Ústí nad Labem A. 

 

Starší žáci 

Starší žáci hráli dvě soutěže: krajský přebor a český pohár. Starší žáky reprezentovali 

Vít Schück, Kryštof Kousal, Martin Jedlička, Václav Brejška, Vojtěch Forman, Marián 

Frajbiš, Petr Kopřiva a ml. žáci Miroslav Slusarčík, Daniel Kapitula, Jaroslav Frajbiš  

a Tomáš Kochloffl. Vedli je a trénovali Luboš Smrčina a Eva Tenglerová. 

V krajském poháru stanuli starší žáci VK Ervěnice na konci podzimní části soutěže na 

prvním místě. Ze šestnácti zápasů pouze jednou prohráli, a to s Ústím A, se kterým 

bojovali o postup na mistrovství republiky. Soupeři starších žáků byly týmy Ústí A, B, 

C, Veros Chomutov, Žatce a Dubí. V jarní části starší žáci nezaváhali ani jednou  

a titul přeborníka kraje obhájili se senzačním poměrem balonů 1226:652. Prvním 

místem si zajistili postup na mistrovství republiky 30. 4. – 2. 5. 2010. I toto mistrovství 

odkrylo sílu jirkovských starších žáků, kteří výbornými výkony nakonec vybojovali 



 

 

páté místo. Z deseti zápasů jen tři prohráli, a to dva v základní skupině s Brnem a další 

po nekorektních rozhodnutích rozhodčího s domácím Hradcem Králové. Postupovali do 

vyřazovacích bojů ze třetího místa proti Ostravě. V klíčovém zápase, který rozhodoval  

o možnosti postupu mezi první čtyři a hře o medaili, v překrásném a vyrovnaném boji, 

prohráli 2:0 (23, 22). V tomto zápase kluci odehráli svůj nejlepší zápas sezony a sáhli si 

až na dno sil, vždyť ve druhém setu prohrávali 19:11, a přesto dokázali snížit na 21:20, 

ale bohužel již koncovku nedotáhli. V zápasech o páté až osmé místo s přehledem 

porazili Jihlavu a Českou Lípu. 

Shrnutí výsledků: výhry nad Sokolovem, Olomoucí, Jihlavou 2x, Českými Budě-

jovicemi, Českou Lípou a Příbramí; prohry s Ostravou, Brnem a Hradcem Králové. 

Co se týče českého poháru, starší žáci si vybojovali kvalifikaci, avšak nedosáhli až na 

vrchol, protože o postup mezi nejlepších osm neuspěli proti jednomu z favoritů, SKV 

Brno. V prvním kole se kluci výborně předvedli ve druhé skupině a po šesti výhrách  

a jedné prohře si právo účasti mezi elitou zasloužili. Výsledky podzimní části: Jihlava 

2:1, Č. Lípa 2:0, Svitavy 2:0, Zlín 2:1, ČZU Praha B 2:0, Kometa Praha 2:0; jediná 

prohra s ČZU Praha A 0:2. 

Pod trenéry Lubošem Smrčinou a Evou Tenglerovou klub reprezentovali hráči Petr 

Kopřiva, Kryštof Kousal, Martin Jedlička, Daniel Kapitula, Tomáš Opat, Matěj Douda, 

Vít Scück, Miroslav Slusarčík, Miloslav Říha, Zdeněk Veselý, Petr Brejška a Vojtěch 

Forman. 

Starší žáci v sezoně 2009/2010 

 

Kadeti B 

Soutěž v krajském přeboru rozehráli hráči, kteří se připravovali na extraligu kadetů, 

výborně. Z dvanácti zápasů neprohráli ani jeden, i když nastupovali proti juniorům, 

neboť tato soutěž je společná. Od čtvrtého kola již mužstvo doplnili hráči, kteří se 

neprobojovali do nominace na extraligu, a starší žáci. Na konci sezony se kadeti B ve 

společné soutěži s juniory ocitli na 3. místě. V této soutěži dostávali příležitost k získání 

zkušeností starší a mladší žáci a hráči, kteří se neprobojovali do družstva A, jež hrálo 

extraligu. Vybojovali si i možnost kvalifikace o extraligu, kterou neúspěšně absolvovali, 

neboť prohráli s Českou Lípou a Ústím nad Labem. Konečné pořadí: VK Litvínov, ŠSK 

Osek, VK Ervěnice a Veros Chomutov. 



 

 

Za tým B hráli Rudolf Mikolášek, Lukáš Mikolášek, Martin Jedlička, Petr Brejška, 

Vojtěch Forman, Daniel Kapitula, Miroslav Slusarčík, Marián Frajbiš, Petr Kopřiva, 

Tomáš Kochlöffel a Zdeněk Veselý. 

Kadeti B v sezoně 2009/2010 

 

Kadeti 

Kadety začal na podzim opět trénovat Radoslav Malarik s cílem postupu do finálové 

skupiny. Od začátku listopadu začali kluci trénovat čtyřikrát až pětkrát týdně po dvou 

hodinách ve snaze zvýšit především fyzickou kondici a zlepšit hrací činnost jednotlivce 

(HČJ), což se vcelku podařilo. Do finálové skupiny postoupili poprvé, velký podíl na 

tom měly dvě posily z Dansportu Praha: Tadeáš Bajusz na smeči a Ondřej Pavelka, 

přihrávač. Kadeti začali intenzivně spolupracovat s VK Litvínov, odkud získali pro 

zbytek sezony k dispozici tři hráče, kteří měli tým posílit především na bloku.  

A ukázalo se, jak cenná spolupráce s VK Litvínov byla. Po 10 utkáních se totiž kadeti 

umístili na 3. příčce (5 výher, 5 proher, sety 19:20, míče 842:820, 15 bodů).  

Ale skutečný úspěch měl teprve sezonu završit, a ta se tudíž stala pro mladé volejbalisty 

z Jirkova nejúspěšnější v novodobé historii. Kadeti VK Ervěnice skončili na 6. místě 

v extralize, která měla dva velké favority: ČZU Praha a Brno. V posledním turnaji, 

který odehráli v Brně, měli Ervěničtí možnost bojovat o čtvrté místo, ale toho nedosáhli. 

Bohužel nedokázali porazit týmy Plzně a Ostravy, přestože jejich hráči byli soupeři na 

stejné herní úrovni. Překvapením naopak byla porážka bronzového Zlína v zápase, který 

ukázal možný horizont kadetů VK Ervěnice. 

Výhled trenér Radoslava Malarika byl veskrze pozitivní, protože takřka celá sestava 

zůstala do příští sezony kompletní: Kadeti VK Ervěnice se opět musejí dostat do 

finálové skupiny a v ní hrát o medaili.  



 

 

Sestava sezony: Tadeáš Bajusz, Pavel Hamata, Pavel Hennlich, Petr Kadaník (VK 

Litvínov), Kryštof Kousal, Marek Mezer, Daniel Melzer, Vojtěch Pajer, Ondřej 

Pavelka, Štěpán Rejhon, Vít Schück, Petr Šíma, Libor Šlechta (VK Litvínov), Šimon 

Zajíček.  

 

Junioři 

I k juniorům se během podzimu vrátil Radoslav Malarik. Cíli pro tuto sezonu byly 

udržení soutěže a příprava hochů tak, aby v příští sezoně měli reálnou šanci na výhru ve 

skupině. Od začátku listopadu začal tým trénovat čtyřikrát až pětkrát týdně po dvou 

hodinách. Chlapci pracovali především na zvyšování fyzické kondice a na HČJ. 

Během sezony se výkon hráčů zlepšoval i přes zdání, že výsledky prozatím dobré 

nebyly. Základ týmu tvořili především kadeti. Otázkou v sezoně zůstávalo, zda dokážou 

využít potenciálu, který v nich je. Jejich přístup trenér hodnotil celkem pozitivně, ovšem 

s poznámkou, že volejbalu ještě plně oddáni nejsou.  

Po 24. kole se junioři ocitli na 6. příčce (24 utkání, 10 výher, 14 proher, sety 47:45, 

míče 1964:1952, 34 body). 

Sestava: Daniel Kaiser, Pavel Hamata, Vojtěch Pajer, Marek Mezer, Daniel Mezer, 

Pavel Hennlich, Václav Brejška, Vít Schück, Kryštof Kousal, Martin Jedlička, Lukáš 

Smrčina, Šimon Zajíček, Rudolf Mikolášek, Vojtěch Forman, Štěpán Rejhon, Otakar 

Vomasta. 

 

Muži A 

Družstvo skončilo po podzimní části soutěže v 2. lize s 29 body na 4. místě s bilancí 11 

vítězství a 7 porážek. Cílem pro druhou polovinu soutěže se stal posun v tabulce 

směrem vzhůru. Konec podzimní části byl značně ovlivněn disciplinárními tresty pro 

hráče Zdeňka Špernogu a Daniela Krejčího v utkání s Plzní, tresty jim vynesly zastavení 

činnosti na dva, resp. čtyři měsíce. V sezoně již nenastoupil Karel Dobrý, nahradil ho 

junior Lukáš Smrčina. V sestavě ještě hráli Petr Dufek, Vít Rodina, Ondřej Weber, 

Jakub Vojtěch, Jan Hangan, David Pirich, Václav Stibůrek, Daniel Kaiser a Jan 

Hlinovský.  

Postavení mužů v tabulce se v jarní sezoně nezměnilo, obhájili 4. příčku, shodou 

okolností své výsledky zdvojnásobili: 22 vítězství, 14 porážek. Za cíl si proto kladli 

stabilizaci kádru a zapracování hráčů z družstva juniorů do družstva mužů A. Dvě 

nejlepší mužstva sezony vždy postupují do první ligy, což je metou i Ervěnických. 

 

Muži B  

Muži B soutěžili v okresním přeboru, jehož se ještě účastní týmy Chomutova (Veros), 

Kadaně a Málkova. 

Po podzimním kole se muži drželi na druhém místě, které hodlali během jarní části 

soutěže vylepšit a splnit svůj cíl: v OP opět zvítězit. Jenže ervěničtí veteráni nakonec 

skončili až třetí, přeborníky se stali muži Málkova. 

Za muže během sezony nastoupili Vlastimil Bubák, Vojtěch Csáno, Tomáš Čechura, 

Zdeněk Hlinovský, Daniel Kaiser, Libor Kubeš, Luboš Pajer, Jaroslav Řehák, Luboš 

Smrčina ml., Luboš Smrčina st., Lukáš Smrčina a Slavomír Zach. 

 

Mladší žákyně  

Družstvo mladších žákyň pod trenéry Evou Steinbachovou a Miroslavem Arnaudem 

začalo naplno trénovat již 2. září a připravovalo se na mistrovské turnaje. Družstvo se 

přihlásilo do dvou mistrovských soutěží: do šestkového volejbalu mladších žákyň a do 

čtyřkového volejbalu mladších žákyň v krajském přeboru. V šestkovém volejbale žáky-

ně teprve získávaly první zkušenosti a připravovaly se tak na příští soutěžní sezony. 



 

 

Dokázaly již dvakrát porazit družstvo Děčína. Mají vysokou podporu rodičů, kteří 

každou prohru nesou velmi těžce. 

Ve volejbale čtveřic se mladším žákyním dařilo lépe. Družstvo A pravidelně postupuje 

z druhé skupiny – a opět z první skupiny sestupuje. Cílem proto je udržet se v první 

skupině. 

Družstvo B se snaží hrát co nejlépe, ale také s tím, aby si zahrála úplně každá hráčka, 

takže hrají i děvčata, která docházejí na volejbal teprve dva měsíce. Družstvo B se hodlá 

dostat zpátky do druhé skupiny. 

Od ledna do června děvčata odehrála 5 mistrovských turnajů, 3 ve čtyřkovém volejbale 

a 2 v šestkovém volejbale. V šestkovém volejbale skončila na posledním, 5. místě. 

Nikdy se jim totiž nepodařilo odehrát utkání v nesilnější sestavě. I tak získala spoustu 

volejbalových zkušeností. Ve čtyřkovém volejbale si dívky vytýčily vyšší cíl, než se jim 

podařilo splnit. Družstvo A skončilo na 5. místě, nepostoupilo do první skupiny. 

Družstvo B se umístilo celkově na 12. místě. I v tomto případě dívky pomýšlely na lepší 

umístění.  

V červnu uspořádala družstva pěkný turnaj v rámci akce „Sportuj s námi“. Zúčastnilo se 

jej 8 dvojic. Vyhrála Tereza Čermáková se svým bratrem. 

Přes potíže s docházkou byly stálými oporami družstva Eliška Hovorková, Viktorie 

Burianová, Zuzana Pajerová, Tereza Ohnoutková, Nathália Veselová, Kateřina 

Palkosková, Tereza Čermáková, Michaela Bittnerová, Patricie Rozsypalová, Barbora 

Jirásková, Tereza Kopecká, Olina Kassová, Kateřina Klimentová a Karolína Pusch-

nerová. 

 

Starší žákyně A 

Pilný červnový a srpnový trénink se družstvu starších žákyň vyplatil, začátkem září 

2009 nastoupilo do krajského přeboru a v soutěži si vedlo velmi dobře. Starší žákyně se 

účastnily také českého poháru, ze kterého minule smolně vypadly. Podařilo se jim 

postoupit do 1. části přeboru ČR žákyň. 

Po propadu v českém poháru se dívky pilně připravovaly na závěrečný turnaj krajského 

přeboru, kde hrály o druhé místo, o postup na přebor ČR žákyň. V tomto turnaji v bitvě 

o druhé postupové místo porazily Sever Žatec – a postoupily. Ovšem na přeboru ČR již 

pohořely. Děvčata nebyla schopna předvést ani minimum svých schopností, a tak 

s velkým zklamáním, bez jediného vítězství, opustila vrcholný turnaj celé sezony. 

Je však třeba děvčata pochválit za obrovskou porci odehraných zápasů, protože v sedmi 

odehrála celou svou soutěž a český pohár. Navíc většina družstva nastupovala ještě  

v 1. lize kadetek a v českém poháru kadetek. Sezonu 2009/2010 starších žákyň A tak lze 

hodnotit spíše kladně, protože děvčata předváděla v poháru slušné výkony a samotný 

postup na přebor ČR coby cíl sezony splnila. 

Sestavu ve složení Tereza Siblíková, Petra Hamatová, Veronika Bártová, Šárka 

Strejcová, Magda Nováková, Tereza Fesslová a Veronika Tonková trénují Štěpán 

Javůrek a Libor Kubeš. 

 

Starší žákyně B a kadetky B 

Svěřenkyně Ing. Vladimíra Kousala a Mgr. Ivany Schückové trénovaly společně třikrát 

týdně vždy 1,5 hodiny. Za starší žákyně hrály Jana Benešová, Anna Šlajová, Barbora 

Tomanová, Hana Hálová, Zdeňka Kašpárková, Kamila Pauknerová, Veronika Tonková, 

Šárka Tvrdíková, Michaela Kubašová a D. Dudová. Za kadetky do zápasů nastupovaly 

Markéta Bártová, Eliška Kranerová, Radka Škrábová, Tereza Kožená, Lucie Svobo-

dová, Kristýna Trhlíková, Ella Illginyte a Michaela Huttová. 

Do soutěžního ročníku krajského poháru st. žákyň 2009/2010 se letos přihlásilo 11 

družstev. Byly rozděleny do tří skupin (A, B, C). Družstvo starších žákyň B se 

v polovině soutěže pohybovalo okolo 7. místa, jarní sezonu ukončilo na místě čtvrtém. 



 

 

Do krajské soutěže kadetek bylo přihlášeno 8 týmů. Děvčata VK byla v tabulce 

hodnocení na konci podzimní části soutěže na předposledním, 7. místě. Tak skončila  

i v jarní části sezony. 

Ve dnech 7.–8. listopadu 2009 uspořádal Volejbalový klub Ervěnice kvalifikační turnaj 

českého poháru žákyň. Do této kvalifikace se přihlásilo 24 družstev, což přimělo 

pořadatele rozdělit turnaj mezi města Chomutov a Jirkov. Účastnice bojovaly v šesti 

základních skupinách, z nichž tři hostila domovská hala pořadatele, 4. ZŠ v Jirkově. Po 

skončení základních skupin se družstva utkala o konečné pořadí systémem play-off. 

Turnaj vyvrcholil finálovými skupinami, které hostil již jen Jirkov. Ozdobou akce byla 

především družstva z Prahy a Plzně, tradičních bašt dívčího mládežnického volejbalu. 

Domácímu oddílu se ve vlastním prostředí nedařilo, konečné 17. místo ve kvalifikaci 

českého poháru žákyň tak v mnohých vyvolalo pocit zklamání.  

 

Juniorky 

Základní části soutěže se zúčastnilo 5 družstev. Ervěnické družstvo jako každý rok 

poznamenala generační výměna. Přišly kadetky Barbora Chrpová, Eva Juščáková, Jana 

Merglová a Markéta Průšova a z Litvínova smečařka Kateřina Marešová. 

Juniorky v sezoně 2009/2010 

 

Celou sezonu děvčata odehrála v omezeném počtu, přesto však odvedla kvalitní práci  

a po skončení základního kola skončila na prvním místě před Karlovými Vary. S tímto 

soupeřem celou dobu bojovaly o první místo a až posledním zápasem, v němž družstvo 



 

 

podalo nejlepší výkon sezony, si dívky VK Ervěnice zajistily vítězstvím 3:2 a 3:2 další 

boje v kvalifikaci o postup do extraligy juniorek. Radost nad vítězstvím však kazil 

nezájem některých hráček na sobě více pracovat.  

Soupeři v předkvalifikaci extraligy byla juniorkám družstva Českých Budějovic, 

Žižkova a Příbrami. Do kvalifikace postupovala první tři družstva. I přes veškerou 

snahu se družstvu juniorek nepodařilo do této skupiny probojovat a obsadilo čtvrté 

místo.  

Barboru Chrpovou, Evu Juščákovou, Janu Merglovou, Andreu Vintrlíkovou, Kateřinu 

Kůrkovou, Štěpánku Kousalovou, Anetu Borovskou, Kateřinu Marešovou a Markétu 

Průšovou trénoval Rudolf Novák. Z družstva přecházely do kategorie žen K. Marešová, 

A. Vintrlíková, K. Kůrková a A. Borovská. 

 

Ženy 

Podzimní části se zúčastnilo 6 družstev. Družstvo ervenických žen doplnily juniorky 

Barbora Chrpová, Eva Juščáková, Jana Merglová, Štěpánka Kousalová, Kateřina 

Marešová a Markéta Průšová. V podzimní části družstvo pouze jednou prohrálo, a tak si 

udrželo první příčku. Ženy tím usilovaly o vítězství v soutěži a o postup do krajské  

I. třídy. Na jaře však první příčku neudržely, i když celkově vyhrály 16 zápasů. 

Nakonec skončily na druhé příčce za ženami TJ Klášterec nad Ohří. 

Pod trenérem Štěpánem Javůrkem hrály J. Pirichová, M. Nováková, J. Březinová, M. 

Černá, M. Dvořáková, E. Juščáková st., G. Klimentová, M. Kratochvílová, R. Vítová, 

B. Chrpová, E. Juščáková ml., J. Merglová, Š. Kousalová, K. Marešová a M. Průšová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVINOVÉ ZPRÁVY 

 

 

Jirkovské noviny, červenec 2009, titulek: O budoucnost se volejbal bát nemusí / 

Volejbalová sezona 2008/2009 je už minulostí 

 

V krátkém rozhovoru shrnuje nejen ji, ale také výhledy do budoucna předseda 

Volejbalového klubu Ervěnice Zdeněk Hlinovský. 

 

Jak hodnotíte skončenou sezonu? 

Byla vcelku úspěšná. V dospělých skončilo áčko mužů ve druhé lize páté, béčko 

vyhrálo okresní přebor. Áčko žen bylo v krajském přeboru II. třídy třetí, béčko v okres-

ním přeboru páté. Umístění mužů A je velmi dobrý výsledek. Samozřejmě je naším 

hlavním cílem práce s mládeží s tím, že chceme postupně vybudovat z vlastních 

odchovanců kvalitní družstva mužů a žen. 

A co ostatní kategorie? 

Junioři udrželi druhou nejvyšší soutěž, první ligu, dokonce se v baráži pokoušeli i o po-

stup do extraligy. Kadeti v extralize odehráli už sedmou sezonu a nebudou v ní chybět 

ani v té příští. Juniorky i kadetky hrají první ligu. Juniorky prvoligovou příslušnost 

v pohodě uhájily, stejně jako kadetky, které do této soutěže postoupily vloni. Obě 

družstva skončila ve svých skupinách čtvrtá. 

Jak vidíte další vývoj klubu? 

Budoucnost každého sportu vychází ze soustavné práce s mládeží. Pracujeme i se 

školáky. Starší žáci zvítězili v krajském přeboru a kvalifikovali se tak do českého 

poháru. Mezi čtyřiadvaceti týmy se v dlouhodobé sérii turnajů umístili třetí, což je super 

úspěch. Pár kluků je z tohoto mančaftu je dokonce v širší nominaci pro reprezentaci 

budoucích kadetů. Mladší žáci skončili v krajském přeboru také třetí. Starší i mladší 

žákyně hrály krajský přebor, máme jich pět týmů, které se umístily ve svých kategoriích 

od třetího do šestnáctého místa. Další potenciální volejbalisté se učí základům  

v přípravce, těch je kolem dvaceti. Toto široké zázemí nás je do jisté míry 

předpokladem dalších sportovních úspěchů. O budoucnost našeho sportu se tedy, 

myslím, obávat nemusíme. 

Kde se v Jirkově bere tolik mladých volejbalistů? 

Jsou kluby, které se při výchově mládeže zaměřují buď jen na kluky, nebo jen na holky. 

V republice je málo takových, které mají družstva ve všech mládežnických kategoriích. 

To, že patříme mezi ně, považuji za úspěch, za který patří poděkování řadě obětavých 

trenérů. Samozřejmě to není tak, že by v našem městě bylo více sportovně nadaných 

dětí než jinde. Hlavní je práce s nimi. Dětí není moc, ale díky práci trenérů se daří 

vychovávat dobré volejbalisty i volejbalistky. Potřebuje to jen zázemí a zapálené lidi, 

obojí v Jirkově naštěstí je.  

 

 

Jirkovské noviny, červen 2010, titulek: Po kadetech se prosadili v rámci republiky  

i starší žáci 
 

Historicky nejlepší sezonou byla ta letošní pro mladé volejbalisty z VK Ervěnice. 

Kadeti se v nejvyšší soutěži, extralize, poprvé probojovali do finálových bojů o titul,  

a přestože jen málo scházelo k ještě lepšímu umístění, i konečné celkově šesté místo je 

dosud nevídaný úspěch. Navíc i výhled do příští sezony vidí trenér Radoslav Malarik 

pozitivně, protože tým až na jednoho hráče zůstává pohromadě. 



 

 

Na úspěch kadetů VK Ervěnice navázali i starší žáci, kteří si výbornými výkony 

vybojovali páté místo na mistrovství republiky. Z deseti zápasů jenom tři prohráli, a to 

dva v základní skupině s Brnem a s domácím Hradcem Králové. 

„Postupovali jsme do vyřazovacích bojů ze třetího místa proti Ostravě. V klíčovém 

zápase, který rozhodoval o možnosti postupu mezi první čtyři a hry o medaili, jsme 

v překrásném a vyrovnaném boji prohráli 2:0 (23, 22), “ líčí boje o vrchol trenér Luboš 

Smrčina. „V tomto zápase kluci odehráli svůj nejlepší zápas sezony a sáhli si až na dno 

sil, kdy ve druhém setu prohrávali 19:11 a ještě dokázali snížit na 21:20, ale bohužel již 

koncovku nedotáhli. V zápasech o páté až osmé místo s přehledem porazili Jihlavu  

a Českou Lípu.“ 

Úspěšný tým starších žáků: stojící zleva trenér Luboš Smrčina hráči Petr Kopřiva, Kryštof Kousal, 

Martin Jedlička, Daniel Kapitula, Tomáš Opat, Matěj Douda, Vít Schück, trenérka Eva Tenglerová, 

sedící Miroslav Slusarčík, Miloslav Říha, Zdeněk Veselý, ležící Petr Brejška a Vojtěch Forman. 


