
Ve Slavkově vyhrál Džavoronok 

 

Ne, tohle není 10 let stará zpráva, ale aktuální informace z víkendového turnaje plážových 

volejbalistů S Poštovní spořitelnou do finále, kterého se tuto sobotu a neděli na koupališti ve 

Slavkově u Brna kromě dalších sedmi desítek hráčů a hráček zúčastnili v kategoriích mužů, žen, 

juniorů, juniorek (v sobotu) a smíšených dvojic (v neděli) i další přední šestkoví i plážoví volejbalisté, 

jako náš historicky nejlepší beachvolejbalista Igor Stejskal (7 titulů mistra ČR), Michal Hrazdíra (v 

nadcházející sezóně účastník italské A2 série), Pavla Vincourová (juniorská reprezentantka, účastnice 

loňského ME do 18 let v Brně) a další. Všechny ale předčil svým výkonem i zkušenostmi nestárnoucí 

Milan Džavoronok, současný hlavní trenér beachvolejbalové reprezentace, který spolu ve dvojici s 

Markem Šimkem porazil ve finále turnaje Igora Stejskala s Pavlem Jelínkem 2:0 (21:18, 21:19). A to si 

„Džáva“ ještě v průběhu turnaje stihl odskočit do Olomouce, aby zkontroloval svoje svěřence a 

reprezentanty, jak si vedou na juniorském turnaji Gala Cup. Třetí místo obsadil brněnský pár Radovan 

Makovský a Jan Keprt.  

Z ostatních kategorií jmenujme aspoň vítězné dvojice: Gabriela Galiová a Alena Vojkůvková z Brna 

(ženy), Marek Matuška a Bohuslav Adámek z Holubic (junioři), Pavla Vincourová a Marie Toufarová z 

Brna (juniorky) a Tomáš Jadrníček s Markétou Dostálovou z Brna (smíšené dvojice).  

Celý turnaj se odehrál za krásného slunečného počasí a to i přesto, že nedalekým Brnem se prohnala 

průtrž mračen (ve Slavkově jako vždy ani nekáplo). Škoda jen, že ochlazení z konce minulého týdne 

nepřilákalo na výborně obsazený turnaj víc diváků, což samozřejmě nemělo vliv na velký počet 

zúčastněných dvojic, kterým dosavadní kapacita beachvolejbalových kurtů v areálu koupaliště málem 

nestačila. Třetí ze série turnajů plážového volejbalu na jižní Moravě S Poštovní spořitelnou do finále 

se koná za necelé dva týdny, 28. a 29.června 2008 taktéž v beachvolejbalovém areálu na slavkovském 

koupališti. 
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