
Celostátní festival v minivolejbalu se zlatou tečkou 

Letos se celostátní festival barevného minivolejbalu konal na atletickém stadionu „Start“ v Karlových 
Varech ve dnech 4.6. – 5.6.2022, což bylo pro nás logisticky přívětivé. Za náš spolek Volejbal Aš - Klokani z.s. se 
turnaje zúčastnilo 11 družstev ve čtyřech kategoriích minivolejbalu (žluté, oranžové, červené a modré dívek). V 
kategorii žlutého MVB se zúčastnily 3 týmy, oranžového MVB 2 týmy, červeného MVB 5 týmů a v kategorii 
modrých dívek 1 družstvo.  

Do dějiště turnaje jsme se v obou dnech dopravili automobily z Aše. Počasí turnaji o víkendu vcelku přálo a 
nedohraná kvalifikační část sobotního turnaje (nedohraná kvůli dešti) se rychle dohrála v neděli dopoledne. 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 teplém dusném podnebí, 
v kterých se nejlépe dařilo dvojicím Matyáš Toth-Tomáš Jedlička a Valentýna Veselá-Tengis Enkhbat  z červeného 
MVB, které se probojovaly do nedělní finálové skupiny o 1. místo v turnaji. Velikou sportovní smůlu si prožily dvě 
dvojice z oranžového (Marek Vojtko-Martin Resl) a červeného MVB (Nella Peksová-Kateřina Rewczuková), kterým 
nevyšel postup do boje o 1.místo jen kvůli poměru vyhraných a prohraných míčů. Sobotní část hracího dne skončila 
předčasně v 15:00 hod. kvůli dešti, ale domů jsme ještě neodjeli, protože jsme šli zafandit naší mužské volejbalové 
reprezentaci na zápas Evropské ligy, v kterém se utkala s Lotyšskem. Po suverénním vítězství naší repre jsme 
spokojeně odjeli do Aše. 

Nedělní finálovou část s ranní kvalifikační dohrávkou už počasí neovlivnilo a turnaj krásně plynul. 
Nejlepším výsledkem finálových bojů a úspěšná obhajoba prvenství z loňska z oranžového MVB se stalo 
vítězství  kluků v červeném MVB v konkurenci 22 týmů z celé České republiky. Zlatými medailisty jsou 
Tomáš Jedlička a 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. Konečná 
umístění našich týmů v jednotlivých barvách: žlutý MVB – 8., 18. a 19. místo ; oranžový MVB – 7. a 13. místo ; 
červený MVB – 1., 7., 8., 17. a 18. místo ; modrý MVB dívek – 21. místo. 

Radostně jsme v 16:00 hod. vyráželi zpět směr Aš a už se těšili na celostátní festival MVB v roce 2023.  
Všem hráčům a trenérům děkujeme (hráči: Dominika Peksová, David Peksa, Sofie Kuzmová, Adéla 

Potřebová, Temuulen Enkhbat, Jakub Řezáč, Marek Vojtko, Martin Resl, Anita Aldarbayar, Emma Šeptáková, 
Tomáš Jedlička, Matyáš Toth, Veronika Flaksová, Sarah Soprová, Kateřina Rewczuková, Nella Peksová, Tengis 
Enkhbat, Valentýna Veselá, Lucie Halíková, Petra Kováčová, Kateřina Blažková, Adéla Kašparová a Kristýna 
Valešková) za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy i v následující sezóně. Moc děkujeme rodičům 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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