
První účast Klokanů na MČR mladších žáků ve volejbalu 

Naše družstvo mladších žáků si díky vítězství v krajském přeboru Karlovarského kraje ve volejbalu v sezóně 
2019/2020 zajistilo účast na Mistrovství České republiky ve volejbalu mladších žáků. Kvůli hysterii kolem COVIDu 
bylo původně plánované konání turnaje MČR v dubnu 2020 přesunuto na srpen 2020. Vzhledem ke konání turnajů 
MČR na konci prázdnin jsme zachovali tréninky dětí a mládeže i přes prázdniny, abychom byli dobře připraveni. 
K tréninkům během prázdnin jsme využívali antukové kurty u Tyršáku, což se nám u mladších žáků vyplatilo, 
protože se turnaj MČR konal na venkovních antukových kurtech „REMA“ v Nymburku, což je velice nezvyklé, 
protože volejbal v současné době je především halový sport.  

MČR mladších žáků se konalo ve dnech 28.8. – 30.8.2020 ve dvou městech (Kolíně a Nymburku). 
Účastnilo se jej 23 týmů, které v pátečním programu odehrály základní skupiny. 12 týmů hrálo v Kolíně a 11 týmů 
v Nymburku. První zápas naši kluci odehráli proti domácímu Nymburku, v kterém předvedli velmi dobrý trochu 
nesoustředěný výkon, a výsledkem byla prohra 0:2 (20:25,16:25). Jeden tým z naší základní skupiny (Raškovice) se 
bohužel týden před turnajem odhlásil, a tak jsme byli ochuzeni o jeden zápas.  

Hodinu po dohrání zápasu s Nymburkem kluci nastoupili k zásadním zápasu dne, který měl rozhodnout o 
našem pokračování v turnaji až do neděle nebo dohrání už v sobotu. Naším soupeřem byl tým Velkého Meziříčí a 
celý zápas byl velice napínavý. Kluci bojovali a byli vtaženi do hry tak, jak jsme je snad nikdy ještě neviděli. Zápas se 
nakonec rozhodoval ve třech setech a Klokani nakonec tahali za kratší konec. Kluci prohráli po setech 1:2 
(18:25,25:17,13:15) a byli neskutečně zklamaní. Prohrou už nás v sobotní části turnaje čekala skupina „útěchy“ a 
předčasný návrat domů.  

Bohužel jsme v sobotním programu přišli zase o jeden zápas kvůli neúčasti Raškovic a odehráli jsme dva 
zápasy proti Jirkovu a Letohradu. V pátečním programu jsme hráčsky sázeli při zápasech na nejsilnější sestavu, ale 
v sobotu jsme zapojili naplno kluky, kteří tolik v pátek nehráli, aby se pořádně rozehráli a otrkali vzhledem 
k nastávající sezóně 2020/2021 v krajských přeborech Karlovarského kraje. Výsledkově jsme oba zápasy v sobotu 
prohráli 2:0 po vyrovnaném průběhu setů a herně jsme byli spokojeni. 

Radostně jsme ve 14:00 hod. vyráželi zpět směr Aš a dlouhá cesta nám bez komplikací rychle uběhla.  
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy i v další sezóně (hráči viz foto: 

nahrávka-Sunder Otgontsetseg, Daniel Jeníček, Dulguun Batmunkh; smeč a blok-Matyáš Nushart, Jaroslav Hnitka, 
Jakub Strnad, Vojtěch Karlík, Celmeg Batmunkh a Ondřej Karlík). 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za celoroční podporu našeho spolku a grant na tento turnaj, díky 
které si můžeme dovolit účast třeba právě na tomto MČR, které je naším historickým vrcholným úspěchem, kterého 
hráči a hráčky Klokanů dosáhli.  
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