
Mongolské volejbalistky ve stopách trenérky z Nového Boru 

Ve dnech 21.3.-05.04.2015 přijíždějí do Nového Boru starší žákyně z volejbalového 

klubu Elite z mongolského Ulánbátaru na volejbalové soustředění. Jejich dočasným 

domovem se stane ubytovna školy U Lesa a hlavně novoborská sportovní hala TJ 

Jiskry Nový Bor.  

 

Volejbalový klub Elite vznikl v roce 2013. Sdružuje studenty mezinárodní turecko-mongolské 

školy Elite. Protože o volejbal projevily větší zájem děvčata, soustřeďujeme se na přípravu 

starších žákyň. Od srpna 2013 prošlo naším klubem více než 40 hráček, začali jsme pořádat 

zápasy a turnaje proti mezinárodním a veřejným školám z Ulánbátaru a okolí. Na konci 

školního roku 2013-2014 byla z naší iniciativy vytvořena sportovní konference soukromých 

škol Ulaanbaatar Athletic Conference (UBAC), kde žáci soutěží vedle volejbalu i 

v basketbalu a fotbalu v kategoriích do 15 a do 17 let. 

Na podzim roku 2014 naše děvčata dominovala v soutěži v obou kategoriích a svoje 

soupeřky porazily rozdílem několika tříd. Tou dobou se zrodil náš nápad přivézt ty nejlepší 

na volejbalové soustředění do Nového Boru. Nejen proto, že jsme doslova vyčerpali seznam 

našich soupeřů, ale hlavně abychom si poměřili síly s neznámými týmy a neokoukanými 

tvářemi. Cesta našich děvčat do ČR však není pouze za účelem sportovním.  Pro některé 

z nich to bude vůbec první cesta do zahraničí. Děvčata se těší na návštěvu pražské ZOO, 

Orloje, Karlova mostu a dalších pamětihodností. Kromě volejbalu budeme chodit plavat (v 

Ulánbátaru není žádný otevřený veřejný bazén), navštívíme sklářskou školu v Novém Boru, 



skalní hrad ve Sloupu, Ještěd a vylezeme na Klíč.  V Praze sehrajeme několik zápasů proti 

mezinárodním školám a pak už se přesuneme do Nového Boru, kde budeme společně 

trénovat s děvčaty z volejbalového kroužku Radima Mitisky. Vyvrcholením celého 

soustředění bude volejbalový turnaj s oddíly z KP Libereckého kraje, který se uskuteční 

v neděli 29.3.2015 ve sportovní hale TJ Jiskra Nový Bor. 

Volejbalové soustředění v Novém Boru je pro naše děvčata splněním jejich životního snu a 

odměnou za jejich vytrvalost. Věřte, že jejich cesta do Nového Boru byla nelehká, často 

museli bojovat s předsudky ve svých rodinách, proti učitelům a trénovat v nelehkých 

podmínkách. Byli bychom moc šťastní, kdybyste do haly zavítali je poznat a podpořit v jejich 

snažení.  

Jsem také moc ráda, že jim osobně mohu ukázat pro mě nezapomenutelnou školu U Lesa, 

ve které jsem podnikla svoje první volejbalové krůčky ve sportovní třídě paní učitelky Lenky 

Holubcové. 

Budeme se těšit na setkání se žáky Vaší školy a doufáme, že nám přijdete fandit. 

 

Z Ulánbátaru s pozdravem 

Isabella Havlová a TJ Hubbard 

 

 


