
Mladší žákyně Klokanů na MČR ve volejbalu 

Naše družstvo mladších žákyň se účastnilo 1.kola MČR ve volejbalu, které se konalo ve dnech 5.9. – 
6.9.2020 v Sokolově. Po celé republice se hrálo ještě dalších 6 skupin po 7 až 8 týmech, z kterých si do finále MČR 
mohly zajistit postup vždy první 3 týmy. V naší skupině se turnaje účastnilo 8 týmů (Děčín, Ústí nad Labem, 
Sokolov, Litvínov, Český Krumlov, Hlincovka, Plzeň a Klokani Aš). V prvním zápase nás bohužel krutě znectil 
Sokolov výhrou 2:0 (25:2 a 25:3!!!), což nás těžce zasáhlo, ale naštěstí jsme následně měli dvouzápasovou pauzu, 
během které jsme hráčky pozitivně naladili a na výkonu proti Litvínovu to bylo znát. S Litvínovem holky odehrály 
třísetovou bitvu s kvalitním herním projevem a výsledkem byla nakonec smolná prohra 2:1 (ve třetím setu 16:14). 
V sobotu jsme zbylé tři zápasy prohrály 2:0 po slušných volejbalových výkonech a na ubytovnu na internátu ISŠTE 
Sokolov jsme se dostali až ve 20:00hod. Byl to opravdu dlouhý den. V neděli 6.9. už nás čekal pouze dopolední 
program a v něm zbylé dva zápasy proti Ústí nad Labem a Děčínu. Největší naděje na úspěch jsme si dělali v prvním 
zápase proti Ústí, ale očekávání jsme nenaplnili. Nakonec jsme oba nedělní zápasy prohrály 2:0, i když to bylo po 
dobrých výkonech a holky si zahrály pěkné zápasy s množstvím dlouhých výměn. Turnaj pro nás výsledkově nebyl 
úspěšný a k postupu do finále jsme měli daleko, ale hráčky načerpaly ohromné množství zkušeností a potkaly se 
s týmy z jiných krajů ČR. 

Všem hráčkám děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy v další sezóně (hráčky viz foto zleva 
doprava: nahrávka-Karolína Hamplová, smeč a blok-Karolína Tobolíková, nahrávka-Viktorie Ivanjuková, smeč a 
blok-Linda Bucharová, Barbora Blažková, Eva Bucharová, Anna Flajsová, Natálie Kovandová). 

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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