
Klokani úspěšně bojovali na celostátním finále minivolejbalu 

Celostátního finále barevného minivolejbalu v Českých Budějovicích ve dnech 10.6. - 11.6.2017 se 

zúčastnilo našich pět družstev ve třech barvách minivolejbalu (žluté, oranžové a zelené). Účast ve finále jsme 

si zajistili postupem z krajského kola. Oproti loňsku, kdy se probojovalo jedno družstvo do finále, se jedná o 

další posunutí historických úspěchů našeho mládežnického volejbalu. Ve žluté i oranžové barvě 

minivolejbalu hrála dvě družstva a v zelené barvě MVB jedno družstvo.  

Do dějiště turnaje jsme tentokrát dorazili až v sobotu po ranním přesunu z Aše do Č.B. Každý 

účastník při prezentaci obdržel památeční a zároveň povinný hrací dres v barvě své kategorie včetně 

trenérských triček. V sobotu se v základních skupinách odehrály vypjaté a fyzicky náročné boje, v kterých 

jsme nakonec obsadili 1x 2.místo, 2x 4.místo a 2x 5.místo. Sobotní část hracího dne skončila v 16:00 hod., po 

které jsme se šli ubytovat na vysokoškolskou kolej, což zajistili organizátoři. V 19:00 hod. jsme vyrazili na 

zápas české reprezentace s Nizozemím ve Světové lize volejbalu. V úžasné elektrizující atmosféře zaplněné 

Budvar arény jsme zhlédli volejbal světové úrovně, a přestože Češi prohráli, všichni jsme si zápas užili. Děti 

se vyfotili s přítulným maskotem české reprezentace. Zpět na ubytovnu jsme odcházeli spokojeni a notně 

unaveni po vyčerpávajícím dni plném zážitků a vytrvalého působení sluníčka během celého dne. 

Na nedělní finálovou část jsme se dobře vyspali a rozzářeni, stejně jako slunce na nebi, jsme po ránu 

vtrhli do sportovního areálu Meteor, který se nachází přímo u Vltavy, ve které jsme během dne rádi hledali 

útočiště pro osvěžení (koupačka probíhala živelně bez omezení - nikdo se neutopil).                                      

Výsledkem finálových bojů byla nakonec dvě první místa a dvě třetí místa v konkurenci týmů z 

celé České republiky, což je pro volejbal z ašského výběžku neuvěřitelná bilance. Pouze týmu zeleného 

MVB se na konci turnaje nezaskvěla na hrudi medaile, ale tým předvedl dobrou hru a nabral mnoho 

zkušeností do dalšího volejbalového života. 

Radostně jsme v 17:00 hod. vyráželi zpět směr Aš a dlouhá cesta nám bez komplikací rychle uběhla. 

Celostátního finále se ve žlutém MVB účastnila dvojice Dulguun Batmunkh-Amgalan Ariunbold (3.místo) a 

Matyáš Nushart-Martin Křenek (1.místo). V oranžovém MVB reprezentovala dvojice Celmeg Batmunkh-

Sunder Otgontsetseg (1.místo) a trojice Anežka Chládková-Barbora Blažková-Natálie Kovandová (3.místo). 

Tým zeleného MVB tvořili Viktorie Dobešová, Lucie Kašparová a Jan Zouhar. Všem hráčům děkujeme za 

vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy i v další sezóně. Moc děkujeme rodičům (Katce, Robertovi a Mírovi) 

za vydatnou pomoc během obou dnů konání turnaje. 
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