
    Republikové finále minivolejbalu  -  VÍC, NEŽ V CO JSME DOUFALI 

 

Když jsem před třemi měsíci psal zprávu z oblastního finále barevného 

minivolejbalu v Plzni, nešetřil jsem ve své zprávě superlativy. Ani tajně jsem v tu 

chvíli nepomýšlel na to, že by se nám snad republikové finále v Brně povedlo 

lépe.  

To, co se odehrálo minulý víkend v Brně, předčilo i ty nejbujnější představy nás 

všech. Naše výprava nejenže na republikovém finále uspěla – ona si Brno 

absolutně podmanila. Již po sobotním programu a výsledcích našich družstev 

jsem měl obrovskou radost, ale když jsem se dozvěděl nedělní výsledky, přišlo i 

na upřímné slzy štěstí. Stejné emoce ve mně vyvolal noční návrat části naší 

výpravy a přivítání hráčů, trenérů a doprovodu.  

Ani teď s odstupem času není má radost z tohoto výsledku o nic menší. Víc, než 

kdokoliv jiný stále opakuji, že minivolejbal je jen prvním krůčkem hráče na jeho 

cestě k volejbalovému umění a proto není rozumné zbytečně výsledky 

minivolejbalových turnajů upřednostňovat před dlouhodobou, koncepční prací. 

Mám obrovskou radost, že se nám všem daří plnit obojí. Mám radost, že 

nesmírné nasazení Vás všech – trenérů minivolejbalu – se přetavilo ve vynikající 

výsledky Vašich dětí. Mám radost, že Vaše aktivita – drtivá většina z Vás 

absolvuje školení a semináře, které pořádáme – přináší výsledky a že jste za 

svou nesmírně obětavou a náročnou práci odměněni. Mám radost z toho, že 

trenéři minivolejbalu v našem kraji myslí a pracují moderně a pozitivně. Mám 

radost z toho, že jsme všichni pochopili, že úspěch se rodí pouze z potu, slz a 

odříkání.  Mám radost za Vás za všechny, že jste to dokázali. Zároveň bych ale 

rád zdůraznil, že nyní je třeba přestat koukat na dosažené výsledky a začít opět 

tvrdě pracovat. Tak, abychom pozice, které jsme získali dokázali v budoucnu 

obhájit.  A proto, že je tato zpráva mou osobní, dovolím si poděkovat lidem, 

kteří se na tomto úspěchu podíleli: 

- Janu Merunovi, se kterým sice občas svádíme tvrdé diskuze a vedeme 

živou pracovní debatu, ale který z pozice předsedy Krajského 

volejbalového svazu dělá pro volejbal víc, než si mnozí umí představit 



- Petru Kořánovi, Jiřímu Turečkovi, Pepovi Janů, Marušce Správkové a 

dalším šéfům jednotlivých klubů, kteří se snaží pro své hráče a trenéry 

vytvořit ideální podmínky pro jejich činnost 

- Rodičům a podporovatelům mládežnického volejbalu v karlovarském 

kraji, především pak NADACI ČEZ 

- A všem trenérům jednotlivých klubů, kteří se na přípravě minivolejbalistů 

podílejí. O nich pak napíšu samostatný článek. 

A na závěr mně dovolte rekapitulovat výsledky našich družstev na 

Republikovém finále BMV v BRNĚ 2014: 

ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL: 

1.místo (přeborník ČR) VK ISŠTE Sokolov 

6.místo  VK ISŠTE Sokolov 

 

ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL: 

1.místo (přeborník ČR) BVC Chodov 

4.místo VK ISŠTE Sokolov 

 

ČERVENÝ MINIVOLEJBAL: 

1.místo (přeborník ČR) BVC Chodov 

4.místo VK Baník Sokolov 

 

ZELENÝ MINIVOLEJBAL: 

2.místo VK Karlovy Vary 

5.místo BVC Chodov 

 

 



MODRÝ MINIVOLEJBAL DÍVKY: 

1.místo(přeborník ČR) VK Baník Sokolov 

 

 

 


