
 
 

 
 

Dnes začnu trochu netradičně pozvánkou na turnaje mužů a žen. 
V sobotu 12. června pořádá oddíl TJ Sokol Palkovice turnaj žen a TJ 

Dolní Benešov pak turnaj mužů. 

Fotbalový svaz si zvolil nového předsedu, Karla Poborského ve druhém 
kole porazil PETR FOUSEK. Snad bude konečně líp… 

Z lotyšské Rigy se vrátil hokejový reprezentační výběr. Už se pomalu 
stalo evergreenem, že tým postoupí do play off, kde ale skončí hned  
v prvním kole. Jen slabou náplastí může být fakt, že nás vyřadila 

jediná„stálice“ celého mistrovství – tým SUOMI 

 

Jen kousek chyběl naší dvojici k prvenství na turnaji J&T Banka Ostrava 
Beach Open 

Program ostravského J&T Banka 

Ostrava Beach Open vyvrcholil 

nedělními semifinálovými zápasy, po 

kterých následovala utkání o 

konečné umístění. Ondřej Perušič s 

Davidem Schweinerem se díky 

spanilé jízdě semifinálovým zápasem 

proti ruskému páru Krasilnikov / 

Stoyanosvskiy probojovali do finále, 

stejně jako v roce 2019. 

 

FINÁLE:  Brouwer / Meeuwsen 

(NED) – Perušič / Schweiner 

2:1 (13:21, 21:19, 15:13) 

 

 

Jen týden poté, co v Soči získaly své první zlato z 
FIVB Beach Volleyball World Tour, si Sarah 
Sponcilová a Kelly Claesová vybojovaly druhé 
ZLATO. Devátá nasazená americká dvojice se v 
neděli na J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 
vyšplhala na ženské pódium, aby korunovala 
báječných čtrnáct dní, během nichž se 
kvalifikovala i na olympijské hry v Tokiu 
2021. 

 

 

Výsledkový servis č. 33       do 6. 6. 2021 

 



První výhry českých volejbalistů v Golden European League jsou na světě 

 

V portugalském městečku Santo Tirso 

vstoupili naši reprezentanti do druhého 

turnaje Golden European League s cílem 

napravit dojem, který tým zanechal na 

prvním turnaji v Minsku. A to se povedlo… 
 

Česká republika – Portugalsko 3:0 (25:20, 

25:20, 25:18) 

Bělorusko – Česká republika 1:3 (20:25, 

22:25, 25:23, 17:25) 

Pouze turecký výběr byl nad síly našeho 
týmu 

Česká republika – Turecko 1:3 (18:25, 

14:25, 25:19, 20:25) 

DO FINÁLE TAK POSTUPUJÍ TURCI 

 

Ženský reprezentační celek si zato Final Four evropské ligy zahraje 

• v pondělí si poradil 

s celkem Běloruska 3:1 

v dohrávce prvního turnaje 

• Od středy pak opět 

v Praze proběhl druhý 

turnaj.  Maďarky se sice 

zlepšily, ale prohrály 0:3. 

Poslední dva mače byly na 

pět setů,  v nich zvítězily 

Chorvatky a Bělorusky 

• O POSTUPU NA 

FINÁLOVÝ TURNAJ 

EVROPSKÉ LIGY ROZHODL 

ZISK DVOU SETŮ V ZÁPASE    

S CHORVATSKEM 

• Giannis Athanasopoulos (trenér ČR) po rozhodujícím zápase s Chorvatskem: „Jsem velice šťastný, 

že jsme se dnes kvalifikovali do Final Four, dokázali jsme se výborně vrátit do zápasu ve čtvrtém setu. Věřil 

jsem, že to zvládneme. Všichni jsme už ale velice unavení, tak veliký počet zápasů v tak malém časovém 

úseku je na nás hodně znát. Chtěl bych moc poděkovat celému realizačnímu týmu, protože hlavně díky nim 

jsme byli schopni dosáhnout takového úspěchu.“ 

 



SEZÓNA 2021/22 KLEPE NA DVEŘE… 

Vstříc prvnímu zahraničnímu angažmá míří z liberecké Dukly Eva Svobodová, reprezentační 

smečařka okusí švýcarskou soutěž v týmu VC Kanti Schaffhausen. 

 

Výraznou posilu z mistrovského Liberce získal do svého týmu Prostějov, jeho hru v nadcházející 

sezóně UNIQA extraligy bude režírovat reprezentační nahrávačka Simona Bajusz. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Své první evropské angažmá má před sebou Jzanasia Sweet z Nebraska University, americká 

univerzálka oblékne dres brněnského Králova Pole. 

 

 

Se Stuttgartem se Michaela Mlejnková rozloučila stříbrem a teď poprvé ve své kariéře míří do 

francouszské nejvyšší soutěže. Naše reprezentační smečařka přijala nabídku týmu Volero Le Cannet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Po čtyřech sezónách ve Francii se na české palubovky vrací 

smečařka Barbora Gambová, do svých řad ji získal VK UP Olomouc. 

Naváže tak na spolupráci s Martinem Hrochem, novým trenér 

vysokoškolaček, pod kterým strávila poslední dvě sezóny 

v Quimperu. 

 

 

 



 

Další sezónu v dresu kladenských Orlů už Filip Křesťan nepřidá, zkušený univerzál odchází do Liberce. 

 

 

Konec bratrské dvojice v týmu Odoleny Vody, smečař Lukas Demar má  namířeno do liberecké Dukly. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V nové sezóně bude dres Odoleny Vody oblékat americký blokař Thomas Carmody, který příchází          

z finského Vantaa Duck. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reprezentační univerzál Jan Hadrava se po sezóně v dresu Civitanovy vrací zpět do polské PlusLigy, 

kde bude hájit barvy mistrovského týmu Jastrzebski Wegiel. 

 

 

Ukrajinský nahrávač 

Dmytro Dolgopolov 

už nebude režírovat 

hru Black Volley 

Beskydy, v UNIQA 

extralize však 

zůstává, stal se 

posilou Kocourů z 

Příbrami. 
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Kubánec Nadhir Diaz Gomez Nivaldo, účastník 

olympijského turnaje v Riu, ale i MS 

v beachvolejbale, doplní v nadcházející sezóně ligy 

smečařskou sestavu Dukly Liberec. 

 



Argentinskou posilu na post univerzála získala Příbram, ze švýcarského týmu Volley Schönenwerd 

přichází German Johansen. 

 

Uplynulou sezónu rozehrál 

smečař Martin Licek v Brně, následně 

rozšířil českou legii v rakouském 

Waldviertelu. V nadcházející sezóně 

UNIQA extraligy bude člen širší 

reprezentace oblékat dres 

českobudějovického Jihostroje. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V Janovicích, dne 7. června  2021  

Zapsal: Brouk z Beskyd  


