
Pět družstev Klokanů postoupilo do celostátního kola minivolejbalu 

O víkendu 28.4.-29.4. jsme se účastnili finálového turnaje Krajské ligy barevného minivolejbalu v Karlových 
Varech, kde se bojovalo o postup do celostátního turnaje.  

Ve žlutém MVB se nám v sobotu nejvíce zadařilo a trojice Dulguun Batmunkh, Amgalan Ariunbold, Vítek 
Bureš si vybojovala skvělé první místo a postup do celostátního turnaje. Náš nově složený druhý tým žlutého MVB v 
sestavě Sergiu Surdu-Kateřina Blažková se v turnaji neztratil, vybojoval celkem tři výhry a umístil se na 17.místě. 

Na červený MVB jsme tentokrát vyrazili se čtyřmi týmy. Hráči červeného MVB obsadili v nabité 
konkurenci 23 týmů 3., 11., 12. a 14. místo. Naše bronzová dvojice Celmeg Batmunkh, Khuslen Ariunbold se 
kvalifikovala do celostátního finále. Dva týmy měly velkou smůlu v kvalifikační skupině, protože jim postup do 
finálové skupiny o postup do celostátního finále unikl pouze kvůli horšímu poměru vyhraných a prohraných míčů. I 
přes velké zklamání ukázala dvojice Anežka Chládková, Bára Blažková velký charakter a ve finálové skupině č.2 
všechny zápasy holky vyhrály. Stejně se předvedla i dvojice Daniel Jeníček, Sunder Otgontsetseg, kteří prohráli ve 
finálové skupině č.2 jen jediný zápas. Umístění čtvrtého týmu Klokanů na 14.místě - ve složení Karolína Hamplová, 
Natálie Kovandová, Jaroslav Hnitka - je také parádním úspěchem a celá trojice prokázala, že červený MVB umí. 

Největším překvapením sobotního dne, ve který jsme tajně věřili, se stalo páté místo trojice děvčat v 
modrém MVB, což je plnohodnotný volejbal trojic bez omezení. Holky, ve složení - Nikola Plavnická, Viktorie 
Dobešová, Lucie Kašparová, neskutečně zabojovaly a kvalitním volejbalem s jistým podáním si dokráčely pro postup 
do celostátního finále.  

V neděli jsme hráče oranžového a zeleného MVB namotivovali úspěchy jejich kamarádů ze sobotního 
turnaje a vyplatilo se to, protože se v obou kategoriích dokázal jeden tým probojovat do celostátního finále. V 
oranžové barvě se to podařilo dvojici Matyáš Nushart-Martin Křenek, která obsadilo celkové 7.místo (poslední 
postupové). Úplně stejně se to podařilo i trojici zeleného MVB v sestavě Jan Zouhar-Ondřej Karlík-Vojtěch Karlík, 
kteří museli finálovou skupinu č.2, kde se hrálo o 7.místo a poslední postupové místo do celostátního finále, vyhrát. 
A kluci to 5 vítězstvími dokázali!!!!! Nově složená dvojice našich benjamínků v oranžovém MVB - Karolína 
Makrlíková, Eva Bucharová - si vybojovala 17.místo a především si holky udělaly radost dvěma vyhranými zápasy. 

Gratulujeme všem k úspěšně zvládnutému krajskému finále a těšíme se na účast a výsledky z celostátního 
finále v Praze ve dnech 26.-27.5.2018. Tak nám držte palce. 
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