
Mikulášský barevný minivolejbal 2022 

Volejbal Aš – Klokani z.s. dne 3.12.2022 uspořádal „Mikulášský“ turnaj v minivolejbalu dětí ve třech 
kategoriích barevného minivolejbalu – žlutém, zeleném a modrém. 

Žlutého MVB se zúčastnily 3 dvojice a vítězem se stalo družstvo „Tygři“ ve složení František Fafel-
Temuulen Enkhbat. Druhé místo vybojovalo družstvo "Jánevím" ve složení Markéta Dlasková-Dominik Hrabčák a 
bronzovou medaili si vybojovalo družstvo "Pexesa" ve složení Dominika Peksová-David Peksa. 

Zeleného MVB se zúčastnily 4 trojice a vítězem se stala trojice Tengis Enkhbat-Lucie Halíková-Tomáš 
Makrlík s názvem týmu „Tomášzato“. Druhé místo vybojovalo družstvo "Amášto" ve složení Tomáš Hrabčák-
Marek Vojtko-Tomáš Jedlička a bronzovou medaili si vybojovalo družstvo "Fialky" ve složení Sarah Soprová- Nella 
Peksová-Valentýna Veselá. 

Modrého MVB se zúčastnilo 5 týmů a zvítězil tým „Primáti“ před týmem „Hnědáků“. Vítězná dvojice 
hrála v sestavě Štěpán Jedlička-Kristýna Valešková. Stříbrný tým hrál v sestavě Vítek Bureš-Kateřina Blažková a 
bronz si vybojoval tým "Gala" ve složení Natálie Kotalíková-Anna Flajsová. 

V turnaji bylo odehráno celkem 32 zápasů s celkovým počtem zúčastněných hráčů v počtu 28 dětí z Aše a 
okolních obcí, které jsou organizované ve spolku Volejbal Aš – Klokani z.s. 

Součástí turnaje byl turnaj rodičů se svými dětmi v barevném minivolejbalu, kdy dvojice hrála dle pravidel 
příslušné barvy MVB, do které patří dětský člen dvojice. Celkem se přihlásilo do turnaje 15 dvojic. Ve druhé části 
turnaje bylo odehráno celkem 30 zápasů. Vítězi turnaje „rodiče-děti“ ve dvouh barvách MVB, které se odehrály 
turnajově každý s každým, se stali: 

: žlutý MVB - rodinná dvojice Fafelů před dvojicí klučičího křídla Peksů 
: zelený MVB – skupina 1 - rodinná dvojice Enkhbatů před smíšenou dvojicí Peksů 
: zelený MVB – skupina 2 - rodinná smíšená dvojice Jedličků před smíšenou dvojicí Makrlíků 

Sladkou odměnou všech hráčů se staly medové perníky, psací potřeby, sešity, mikulášové, tekutá mýdla a 
jiné sladkosti. Týmy umístěné do třetího místa byly vyznamenány medailemi a diplomy. Průběh byl bezproblémový, 
děti nádherně fungovaly při rozdělování týmů na jednotlivé kurty a výsledkem jejich snažení byly drobné odměny pro 
všechny při vyhlašování výsledků turnaje. Rodiče si vyzkoušeli a osobně zažili, co už se jejich děti volejbalově naučili. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje a samozřejmě i za celoroční 
podporu našeho spolku. Dále děkujeme za vzájemnou spolupráci a podporu ZŠ Hlávkova, Gymnázium Aš, rodičům 
všech hrajících dětí, pořadatelům z řad členů našeho spolku a pořadatelům z řad rodičů, kteří se skvěle postarali o 
pitný a stravovací režim hráčů a příchozích fans. 

         (VA-K) 
 

 

 


