
První účast Klokanů na MČR starších žáků ve volejbalu 

Naše družstvo starších žáků si díky vítězství v krajském přeboru Karlovarského kraje ve volejbalu v sezóně 
2021/2022 zajistilo účast na Mistrovství České republiky ve volejbalu starších žáků. 

1.část MČR starších žáků se konala ve dnech 14.4. – 16.4.2022 ve čtyřech skupinách po 7 týmech, které se 
hrály na různých místech ČR. Klokani byli zařazeni do skupiny „D“, která se konala v Nymburku. Skupiny 
v Nymburku se účastnily týmy VK Brno, Volleyball Nymburk, VK České Budějovice „B“, TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště, USK Slavia Plzeň, TJ Orion Praha a Volejbal Aš-Klokani z.s. 

První den turnaje v pátek 15.4.2022  nás čekaly 4 zápasy proti Brnu, Plzni, Mnichovu Hradišti a Českým 
Budějovicím. První dva zápasy proti Brnu a Plzni nám příliš nevyšly a oba jsme prohráli 0:2, kdy jsme v žádném ze 4 
setů neuhráli přes 20 bodů. Pak si kluci spravili chuť proti Mnichovu Hradišti a zápas vyhráli 2:0. Poslední zápas dne 
proti Budějovicím byl zásadní pro uchování naděje na umístění do 3.místa, které by znamenalo postup do 2.části 
MČR V Hradci Králové. Naši hráči bojovali jako lvi a v každém setu odevzdali 100% výkon. Nakonec to na výhru 
nestačilo a sety skončili v poměru 23:25 a 19:25. 

Druhý den turnaje v sobotu 16.4.2022 nás čekaly 2 zápasy proti Orionu Praha a Nymburku. V prvním 
zápase proti Orionu kluci předvedli skvělý výkon a zápas vyhráli jistě 2:0. Poslední zápas dne proti favoritu turnaje 
Nymburku Klokanům opět herně vyšel, ale i přes dobrou předváděnou hru jej Klokani prohráli v poměru 18:25 a 
16:25. Radostně jsme ve 13:00 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-Daniel Jeníček, Dulguun Batmunkh; smeč a blok-Matyáš Nushart, Jaroslav Hnitka, Štěpán Jedlička, Bureš 
Vít, 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 vrcholným 
úspěchem, kterého hráči Klokanů dosáhli. 
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