
Stříbrná radost Klokanů na celostátním festivalu minivolejbalu 

Celostátní festival barevného minivolejbalu v Jindřichově Hradci ve dnech 8.6. - 9.6.2019 se zúčastnilo 
našich deset družstev ve všech kategoriích minivolejbalu (žluté, oranžové, červené, zelené a modré). Účast na 
festivalu si hráči zajistili postupem z krajského kola. V kategorii žlutého a zeleného MVB hrála tři družstva, v 
kategorii červeného hrála dvě družstva a v ostatních barvách vždy jedno družstvo.  

Do dějiště turnaje jsme dorazili již v pátek 7.6. po odpoledním přesunu z Aše do Jindřichova Hradce (do 
tábora Malý Ratmírov). Po dobrém spánku v chatkách jsme se v sobotu ráno přesunuli na fotbalové hřiště v 
Jindřichově Hradci, kde se turnaj odehrával. 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 2x 2.místo, 3x 3.místo, 2x 4.místo, 2x 5.místo a 1x 6.místo. 
Sobotní část hracího dne skončila v 16:00 hod. V 18:00 hod. jsme vyrazili na zápas české reprezentace s 
Běloruskem v rámci turnaje " European League". V úžasné elektrizující atmosféře zaplněné arény "U stadionu"jsme 
zhlédli volejbal světové úrovně a naši reprezentanti naše bouřlivé fandění odměnili vítězstvím. Zpět do tábora jsme 
odjížděli 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 "Na Piketě", který se nachází v klidném prostředí Jindřichova Hradce.                                      

Nejlepším výsledkem finálových bojů se stalo nakonec druhé místo družstva zeleného MVB v 
konkurenci 35 týmů z celé České republiky. Stříbrnými medailisty jsou Karolína Hamplová-Khuslen 
Ariunbold-Sunder Otgontsetseg. Zbylé dva týmy zeleného MVB výbornou hrou urvaly celkové 9. a 10. místo. 

Tři týmy ze žlutého MVB obsadily celkové 10., 12. a 25. místo. Kluci z oranžového MVB (Dulguun 
Batmunkh, Vít Bureš, Amgalan Ariunbold) mezi 35 týmy vybojovali nádherné 8.místo, kdy v obou dnech prohráli 
pouze tři zápasy z 10.  

Příliš se nedařilo hráčům červeného MVB, kteří vybojovali konečné 24. a 29. místo. 
Trojice kluků modrého MVB ve složení, Celmeg Batmunkh-Ondřej Karlík-Vojtěch Karlík, obsadila 

fantastické celkové 8.místo z 18 trojic. 
Radostně jsme v 16:00 hod. vyráželi zpět směr Aš a dlouhá cesta nám bez komplikací rychle uběhla.  
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy i v další sezóně. Moc děkujeme 

rodičům (Kláře, Robertovi, Momovi, Dominikovi, Jirkovi, Honzovy a Martině) za vydatnou pomoc během obou dnů 
konání turnaje a za pomoc s dopravou dětí do dějiště festivalu. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za celoroční podporu našeho spolku a grant na tento turnaj, díky 
které si můžeme dovolit účast třeba právě na tomto festivalu, který je naším vyvrcholením sezóny 2018/2019.  

 
 
          (VA-K) 
 


