
Zlatá radost Klokanů na celostátním festivalu minivolejbalu 

Celostátního festivalu barevného minivolejbalu v Praze ve dnech 25.9. - 26.9.2021 se zúčastnilo našich 
sedm družstev ve třech kategoriích minivolejbalu (žluté, oranžové a červené). V kategorii žlutého a červeného MVB 
hrálo 1 družstvo a v kategorii oranžového MVB hrálo 5 družstev.  

Do dějiště turnaje jsme dorazili již v pátek 24.9. po odpoledním přesunu z Aše do Prahy. Po dobrém 
spánku na ubytovně Armády ČR jsme se v sobotu ráno přesunuli na fotbalové hřiště UNYP Arény v Praze-Libni, 
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 pod 
nemilosrdně žhnoucím sluncem, v kterých se nejlépe dařilo dvojici Matyáš Toth-Tomáš Jedlička z oranžového MVB. 
Kluci se díky 4 vítězstvím a 2 prohrám probojovali do nedělní finálové skupiny o 1. místo v turnaji. Sobotní část 
hracího dne skončila v 16:00 hod.  

Na nedělní finálovou část jsme se dobře vyspali a rozzářeni, stejně jako slunce na nebi, jsme po ránu vtrhli 
do sportovního areálu.                                      

Nejlepším výsledkem finálových bojů a nakonec i historickým největším úspěchem spolku VA-K 
z.s. se stalo vítězství  kluků v oranžovém MVB v konkurenci 35 týmů z celé České republiky. Zlatými 
medailisty jsou Tomáš Jedlička-Matyáš Toth. Ostatní hráči a hráčky příkladně bojovali a, i když se neprobojovali 
na stupně vítězů, předvedli pěkné výkony na hranici svých možností a vzorně reprezentovali náš spolek a město Aš. 

Radostně jsme v 16:00 hod. vyráželi zpět směr Aš a dlouhá cesta nám bez komplikací rychle uběhla.  
Všem hráčům a trenérovi Davidu Peksovi děkujeme (hráči: Dominika Peksová, David Peksa, Marek Vojtko, 

Ester Štěrbová, Tomáš Jedlička, Matyáš Toth, Veronika Flaksová, Dominik Hrabčák, Tomáš Hrabčák, Nella 
Peksová, Tengis Enkhbat, Lucie Halíková, Anita Aldarbayar, Petra Kováčová, Kateřina Blažková a Tereza 
Kozubková) za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy i v následující sezóně. Moc děkujeme rodičům (Kláře, 
Martině a Pavle) 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.  
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