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TURNAJE MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Ve dnech 16.6. a 23.6.2017 se v areálu Volejbalového klubu Karlovy Vary z.s. 
v Tuhnicích konaly volejbalové hrátky pro děti z karlovarských mateřských škol. 
Pod vedení naší trenérky nejmenších dětí Lenky Teturové jsme pro děti 
připravili program, který se skládal z turnaje v přehazované, hrané na šesti 
antukových kurtech, a dovednostních soutěží. Turnaj v přehazované byl hrán 
podobným systémem jako oficiální barevný minivolejbal, jen přizpůsobený 
věku a dovednosti malých hráčů. Role rozhodčích se ujaly hráčky kadetské 
ligové soutěže z našeho klubu. 

 

Obr. 1.)  Smečařka Matylda Kotyzová jako rozhodčí. 

Pro děti, které se momentálně neúčastnily hry na kurtech byly připraveny různé 
dovednostní soutěže s míčem, kde za správně vykonaný úkol byli odměněni 
malým pamlskem. Na správné vykonání zadaných úkolů dohlížely mladší děti 
z našeho klubu. 



 

Obr. 2.) Dovednostní soutěže. 

Pro úplně nejmenší účastníky z mateřských škol jsme na pískovém kurtu 
připravili improvizované pískoviště. 

 

Obr. 3.) Beachvolejbalový kurt pro nejmenší. 

Obě volejbalová dopoledne byla zahájena rozcvičkou všech účastníků a poté 
následoval turnaj dvojic, který byl hrán na čas. Svou účastí náš turnaje rovněž 



zpestřil extraligový hráč, bývalý reprezentant a internacionál Ondřej Hudeček, 
který s dětmi ochotně komunikoval a rozdal spoustu podpisů. 

 

Obr. 4.) Ondřej Hudeček při rozcvičce s dětmi.  

Volejbalových hrátek se za oba dny zúčastnilo cca. 100 dětí z 1. a 2. MŠ 
v Karlových Varech. Výsledky celého turnaje nejsou podstatné, protože na 
všech dětech bylo vidět, že ke hře a zadaným úkolům přistupovaly velice 
zodpovědně, s nefalšovaným nadšením a vervou. Doufám, že se nám podařilo 
děti i jejich paní učitelky zaujmout a na podobné akce se k nám budou vracet. 

 

Obr.5.) Děti a doprovod z 1. MŠ Karlovy Vary. 



 

Obr. 6.) Děti a doprovod z 2. MŠ Karlovy Vary. 

 

Tyto turnaje pro děti z MŠ, i další naše aktivity spojené s volejbalem na 
karlovarských základních školách, bylo možné pořádat díky podpoře 
Statutárního města Karlovy Vary, kterému touto cestou děkujeme. 

 

V Karlových Varech, dne 24.6.2017. 

        Jiří Vondráček 
          místopředseda VK Karlovy Vary z.s. 
   


