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DĚKUJEME ZA PODPORU!
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Vážená volejbalová rodino,

dovolte, abych vás jménem Českého 
volejbalového svazu uvítal na turnaji 
Beach Prague Open 2*, který probíhá 
v těchto dnech v areálu Beach klubu 
Ládví. Ten prošel před několika měsíci 
kopletní rekonstrukcí a stal se tak 
moderního sportovištěm se špičkovým 
zázemím, vybavením a prostory. A díky 
tomu můžeme v tomto areálu organizovat 
tento významný mezinárodní turnaj, 
v kategorii mužů i žen.

Letošní rok je speciální pro český volejbal 
neboť slavíme 100 let organizovaného 
volejbalu v České republice. Spolu 
s dalšími sportovními akcemi je tento turnaj zařazen do projektu 100 
let českého volejbalu. Naší ambicí je zajistit beachvolejbalu a turnaji 
samotnému mediální pozornost, která pomůže další propagaci a rozvoji 
celému beach volejbalu. Jsme rádi, že vám můžeme představit jak ty 
nejlepší české hráče tak ty, kteří jsou mladí a talentovaní. Pro ty je turnaj 
jedinečnou možností jak získávat mezinárodní zkušenosti, FIVB body 
a zlepšovat se.

Přeji všem hráčům, aby předvedli co nejlepší výkony a naplnili tak své 
sportovní sny. Divákům pak přeji skvělé sportovní zážitky a zábavu 
jak u turnaje samotného, tak u doprovodných aktivit.

Marek Pakosta
předseda ČVS



4

Vážená beachvolejbalová rodino,

jsem velice hrdý, že Vás mohu opět 
po šesti letech přivítat na turnaji světové série 
v plážovém volejbale v Praze. Předchozích 
5 turnajů se uskutečnilo na štvanickém 
ostrově a v roce 2014 jsme v Praze dokonce 
slavili historicky první české vítězství v turnaji 
světové série. Zlatou medaili vybojovavaly 
Kristýna Kolocová s Markétou Slukovou.

Díky téměř 4.500 tunám písku z turnajů 
na Štvanici vznikl Beachklub Ládví, 
největší beachvolejbalový areál v Česku. 
Ale především úspěchy našich hráčů pomohly 
k popularitě plážového volejbalu nejen 
u dospělých ale hlavně u dětí. Začala se hrát 
pražská beach volejbalová liga pro děti a 

mládež, vznikly nové kluby, vzrostla členská základna na dnešních téměř 4.000 
dětí hrajících beachvolejbal a získali jsme hned několik medailí na juniorských 
mistrovstvích Evropy.

Jsem velice hrdý, že město Praha je dlouhodobým partnerem těchto úspěchů 
prostřednictvím našich sportovních grantů.

Letošní turnaj v Praze měl být oslavou olympijských úspěchů českých 
reprezentačních párů. Bohužel, jak všichni jakožto fanoušci tohoto sportu víte, 
Tokio nevyšlo vůbec podle očekávání. Věřím ale, že si naše reprezentantky 
a reprezentanti v Praze alespoň částečně spraví náladu, užijí úspěšný turnaj 
s hlasitou podporou diváků a získají cenné medaile.

Těším se také na doprovodný program, zejména na barevný minibeachvolejbal 
pro děti, ukázky činnosti sportovních klubů na Praze 8 a otevřený turnaj 
pro veřejnost. Byl bych moc rád, kdyby letošní turnaj vyvolal podobný 
nárůst popularity, jako dříve turnaje na Štvanici. Beachvolejbal totiž patří 
k nejkrásnějším a také k nejdostupnějším sportům.

Jsem velice hrdý, že  jsem turnaji mohl poskytnout záštitu. Letošní ročník je totiž 
speciální. Český volejbal slaví 100 let. Mimochodem málokdo ví, že základy 
FIVB (světové volejbalové federace) byly položeny v Praze v roce 1946.

 

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy
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Praha je hlavní a zároveň největší 
město České republiky, leží ve středu 
Čech na řece Vltavě. Do dnešní 
podoby se vyvíjela jedenáct století. 
V současnosti se rozkládá na území 
496 čtverečních kilometrů a má 
cca 1 240 000 obyvatel.

Od roku 1920 je celým oficiálním 
názvem města „Hlavní město Praha“. 
Slovní spojení „Praha – srdce Evropy“ 
odkazuje na polohu metropole 
ve středu Čech a zároveň Evropy.

Pověst o založení Prahy tvrdí, že vznik 
města předpověděla mýtická kněžna 
Libuše svým slavným proroctvím: 
„Vidím město veliké, jehož sláva se 
bude dotýkat hvězd. Tak daleko, kam 
se dojde za jeden den, je v lese místo, 
tam když přijdete, najdete muže, jak 
vyrábí ze dřeva práh. Od tohoto prahu 
pojmenujte toto místo Praha.“

Praha se brzy stala centrem rodícího 
se českého státu. Z Pražského hradu 
začali vládci spravovat okolní území. 
I dnes na Pražském hradě sídlí hlava 
státu – prezident České republiky.

Praha je územně rozsáhlá – historické 
budovy a památky naleznete 
především v historickém centru 
(především Praha 1, 2), dále od centra 
se pak nachází čím dál větší počet 
nákupních center, sídlišť a poslední 
dobou i satelitních městeček (jde 
o nově postavené domky na okraji 
města, které vytvářejí sídelní celek).

Praha je také sídlem vlády České 
republiky. Územně je spravována 
Magistrátem hlavního města Prahy, 
který zastává funkci obecního 
i krajského úřadu. Praha se dělí 
na 57 městských částí a 22 správních 
obvodů (Praha 1 – 22).
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„Velmi si vážím toho, že se právě 
v Beach klubu Ládví koná světová událost 
v plážovém volejbale. Po červencovém 
evropském šampionátu juniorek 
v softballu je to v krátké době další důkaz 
toho, že je Praha 8 sportu zaslíbená. 
Hlavní město Praha navíc hostí světovou 
sérii v plážovém volejbalu po dlouhých 
6 letech. Umožnila to i modernizace 
areálu Beachklubu Ládví, oblíbeného 
a největšího beachvolejbalového klubu 
v Praze. Tento krok navíc  rozšířil nabídku 
sportovních aktivit a naplnil snahu vedení 
klubu vybudovat na kobyliském sídlišti 
komunitní místo pro všechny. Jelikož 
se v Praze 8, dva týdny po olympiádě 

v japonském Tokiu, znovu utkají nejlepší beachvolejbalisté z celého 
světa, o kvalitní sportovní výkony a divácky atraktivní podívanou jistě 
nebude nouze. Věřím, že do celkového pořadí úspěšně promluví i naši 
beachvolejbalisté. Držím jim palce!“

 
Ondřej Gros
starosta městské části Praha 8



Generální partner  
českého volejbalu

          OKAMŽIKY,  
            pro které     
 se vyplatí DŘINADŘINA.
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„BEACHVOLEJBAL NENÍ PRO SVAZ 
NECHTĚNOU POPELKOU“ 

říká mezi řečí MUDr. Vít Mařík, 
gestor beachvolejbalu ve výboru ČVS. 

Beachvolebal se stává vizitkou Českého volejbalu. Jako jediný týmový sport 
má pravidelné zastoupení a reprezentuje Česko na Olympijských hrách 
od roku 1996. Jak se vám vstupuje do řízení beachvolejbalu s takovým 
úspěchem, anebo jak velký závazek to je, udržet Český beachvolejbal 
ve světové elitě.

„..Jo, první otázka a hned hezky na tělo… Pro mne osobně je to jeden velký 
závazek. Beachvolejbal je opravdu jeden z nejúspěšnějších Olympijských sportů 
Česka. Není to tak dávno, kdy Českem rezonovalo Kiki a Maki, dnes Markéta 
a Bára nebo Perun a Dave…, takže udržet beachvolejbal jako výkladní skříň 
českého sportu, to je velký závazek nejenom pro mne, ale pro celý svaz.“ 

Jaký je beachvolejbal roku 2021. A jaký je vztah beachvolejbalu a volejbalu 
na úrovni vedení ČVS. Zmínil jste zájem svazu na podpoře beachvolejbalu. 
Je to podpora obecná, nebo opravdu Český volejbalový svaz přikládá 
beachvolejbalu význam, řekněme, třeba, měřeno financemi?

„Svět se mění a beachvolejbal se herně stále více odděluje od volejbalu. 
Beachvolejbal je jiný, hraje se do volného pole, má jinou energetickou zátěž, 
zátěž na herní psychiku a jiné nároky na fyzickou kondici hráče. Nikdo vás 
nevystřídá a na odpočinek nebo uvolnění má hráč jen time-out. Český 
volejbalový svaz mne podpořil a pro úsek beachvolejbalu výrazně zvýšil 
finanční podporu. Pokud máme udržet krok se světem, musíme vytvořit 
systém výchovy mládeže. Takhle už jedou Rusové, Němci, Italové, Švédové. 
Teď stojíme na vrcholu, dva týmy v Tokiu…, věřil jsem Perunovi s Davem, 
že to dají až na bednu, že to cinkne, věřil jsem i Markétě a Báře, výsledek jistě 
znáte…, teď musíme znova od začátku nastavit nový Olympijský cyklus..“

Znamená to tedy, že se vytvoří nějaký nový systém svazové přípravy 
reprezentace?

„Zcela určitě má svaz zájem o kolektivní přípravu reprezentantů. Tu bude 
muset také zaplatit. Dnes to funguje tak, že finanční podpora Olympijských 
týmů je jednou věcí, zbytek seniorské reprezentace je prakticky bez podpory, 
resp. podpora je taková, že nedává zejména mladým hráčům možnost vstupu 
na World Tour. Velkou finanční zátěž na přípravě nesou rodiče a tři, čtyři kluby, 
které produkují kvalitu, tedy vychovávají mládež, která má šanci vstoupit 
na mezinárodní úroveň hry. Nový systém, který podporuji, je společná 
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příprava 3-4 týmů na úrovni 
mužské seniorské reprezentace, 
na úrovni ženské složky se rýsují 
také varianty, ale aktuálně kromě 
prvního Olympijského týmu – Markéta 
Nausch Sluková a Bára Hermannová 
a MK duo (Kvapilová – Kubíčková) 
je tady jedna mladá rozdílová hráčka, 
která má velký potenciál, Marie – Sára 
Štochlová. V ženské složce budeme 
muset zabrat a hledat řešení s ohledem 
na ověřenou kvalitu Markéty Nausch 
Slukové a Báry Hermannové. U Markéty 
vstupují do hry další motivy, založení 
rodiny, nyní nová motivace zkusit hrát 
dál až k novému cíli – Paříž, to vše 
po frustrujícím Covidovém příběhu 
z Tokia, který vzal Markétě i start 
na dalším vrcholu sezóny, Mistrovství 
Evropy.“

Pocházíte z klubového prostředí, co si do nové funkce s touto zkušeností 
přinášíte?

„Ano, v beachvolejbalu na klubové úrovni se pohybuji od roku 2004. Prostředí 
beachvolejbalu se od té doby hodně změnilo, tak, jak dnes vnímáme 
snowvolejbal, tak nějak asi vnímali skalní volejbalisté beachvolejbal 
před 17 lety. Kluby beachvolejbalu dnes tvoří páteřní osu i pro členskou základnu 
svazu. Náš evidenční systém VIS umožňuje vidět, kolik registrovaných hráčů 
reprezentuje beachvolejbal. Ke konci roku 2020 to bylo přes 6000 hráčů, 
od nejmladších dětí až po seniory. To je přes 20% všech členů svazu a velký podíl 
na růstu mají kluby, které v beachvolejbalu působí celoročně. Moje zkušenost 
je ale taková, že je potřeba oddělovat herní úrovně klubů. Některé dosáhnout 
na úroveň krajskou a další na úroveň celostátní. Nad vrcholem celostátní úrovně 
je pak reprezentace s dosahem na mezinárodní úroveň. A tady je to obdobné 
jako ve volejbalu.  Kluby, které jsou schopny vychovávat hráče mezinárodní 
úrovně lze spočítat na prstech jedné ruky. Na straně druhé, já si vážím všech 
klubů. Bez kvantity nelze produkovat kvalitu a je potřeba dodat, že financovat 
kvalitu znamená umět sehnat peníze navíc a kvalitní klubový servis hráčům 
zaplatit, a to né každý umí, anebo né každý chce.“

Jaké další priority, kromě udržení Olympijských ambicí beachvolejbalu  
jste si předsevzal. 

„Je to další rozvoj beachvolejbalu na krajské úrovni. Tohle chtějí i kluby, 
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které jsou sdruženy v ČABVK. Nesu si úkol z výboru ČVS a mám navázat 
na koordinační činnost minulé správní rady ČVS. Ta dala vznik krajským 
koordinátorům beachvolejbalu. Ty si volí jednotlivé kraje. S těmito lidmi z krajů 
bych rád upravil pro jejich potřeby model Pražské beach volejbalové ligy pro 
děti a mládež a dokázal beachvolejbalové krajské soutěže rozvíjet všude 
tam, kde bude zájem. Tahle Pražská krajská soutěž beachvolejbalu je unikátní 
projekt oceněný i CEV.  Motivuje přes tisíc dětí ročně k účasti až na 90 turnajích 
v barevných věkových kategoriích.  Běží celý rok vyjma léta a dává zábavu 
a první zkušenosti dětem, ze kterých mohou vyrůst reprezentanti. Nižší 
kategorie turnajů, kategorie C, jsou na klubové úrovni otevřeny dalším tisícům 
dětí. Velkým úkolem mým, ale i celého svazu je medializace. Česká národní 
beachvolejbalová tour je tím nejlepším nástrojem propagace beachvolejbalu. 
Proto jsme podpořili téměř 100% nárůst financí na organizaci a zajištění 
národní tour. V této sezóně se pohybujeme na úrovni 4,4 mil. Kč. Národní 
tour ale já osobně vnímám jako cestu, nebo nástroj pro výkonnostní růst 
hráčů, těch mladých. Proto budu podporovat myšlenku nového statutu 
reprezentanta, reprezentační smlouvy a také závazky reprezentantů startovat 
na národní tour, jejich vyšší účast na národní tour je v tomto smyslu velmi 
žádoucí.„

Závěrem dotaz k tomuto turnaji Beach Prague Open. Je to udržitelný projekt? 
Neoslabí Český volejbal v ambicích pořádat 4* turnaj v Ostravě a jak s tímto 
turnajem chcete pracovat do budoucna?

„Beach Prague Open 2* je opravdu novou událostí. S turnajem v Ostravě souvisí 
v marketingové synergii, naším cílem je efektivně spolupracovat s komerčními 
partnery, … jinak jsou to úplně jiné kategorie turnajů, nedají se srovnávat 
a jsou určené pro jiné hráče.“ 

„Cílem Beach Prague Open 2* je medializace beachvolejbalu a také podpora 
vstupu mladých hráčů do 21 a 23 let do World Tour. Takže na startovní listině 
jsou pro mnohé nezasvěcené úplně nová jména, náctiletí kluci a holky, 
kteří chtějí vstoupit do mezinárodní úrovně.  Český volejbal je tímto nasazením 
do turnaje podpořil. Tohle někteří z matadorů, starších hráčů nechtějí slyšet, 
nechtějí tomu rozumět. Ještě k financím, turnaj významně podpořila Národní 
sportovní agentura. Ta hodnotí udržitelnost projektů vlastními hodnotícími kritérii. 
My musíme naplnit a udržet hodnocení turnaje, naplnit kritéria. Pokud 
naplníme hodnotící kritéria u programů NSA, pak se turnaj v Praze a Brně udrží.  
Ale nikdy neznáte konkurenci mezi akcemi dopředu, jiné sporty řeší také 
problémy jak dostat mladé hráče do světových turnajů. Pro mne a partnery 
bude důležité, jak se nám podaří tento turnaj zorganizovat, jaké výstupy 
v médiích z turnaje budou, jaké budou ohlasy veřejnosti, udělám maximum, 
aby turnaj byl úspěšný.“  

Autor: Jiří Uhlíř



Pomáhám těm, 
které život postavil 
mimo hru 
S mobilní aplikací  od Nadace ČEZ pomáháte pohybem.

Ať už s telefonem běháte, hrajete volejbal nebo chodíte 
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi 
vybraný projekt, který Nadace ČEZ fi nančně podpoří.

Stáhněte si  zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz

#pomahejpohybem

Lukáš Vašina 
smečař volejbalového týmu 
VK ČEZ Karlovarsko
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HERNÍ SYSTÉM

Neoficiální částí turnaje budou 
středeční utkání pro splnění národních 
a konfederačních kvót pro účast 
v turnaji. 

Oficiální program turnaje bude 
zahájen ve čtvrtek 19. srpna, kdy se 
maximálně 16 mužských a maximálně 
16 ženských týmů utká vyřazovacím 
způsobem o čtyři postupová místa 
v hlavní soutěži své kategorie.

Hlavní soutěž čítající 16 mužských 
a 16 ženských týmů bude jasná 
ve čtvrtek večer a rozřazena do čtyř 
skupin po čtyřech týmech v každém 
pohlaví. Všechna utkání ve skupinách 
se odehrají ve čtvrtek. Skupiny 
budou odehrány tzv. modifikovaným 
systémem. To znamená, že v úvodních 
utkáních každé skupiny nastoupí 
nejvýše nasazený tým proti nejhůře 
nasazenému v dané skupině a zároveň 
druhý proti třetímu nasazenému týmu 
ve skupině. Vítězná družstva odehrají 
následně utkání o 1. místo ve skupině, 
které znamená přímý postup do 
čtvrtfinále. Poražené páry z úvodních 
utkání skupin bude čekat souboj 
o postupové 3. místo ve skupině. 

To znamená postup do osmifinále, 
ve kterém narazí na týmy z druhých 
míst ve skupinách.

Playoff pro 12 týmů v každém pohlaví 
bude rozlosováno v pátek večer. 
Pevně daná místa v pavouku playoff 
mají vítězové skupin, mezi kterými se 
rozlišují lepší týmy mezi skupinami 
A,  B resp. C a D (rozhoduje lepší podíl 
míčů z obou utkání). Druhé a třetí týmy 
tvoří dva losovací koše a křížem vytvoří 
losem osmifinálové duely. V osmifinále 
ani čtvrtfinále přitom na sebe nesmí 
narazit týmy ze stejné skupiny. 

Utkání playoff budou zahájena 
v sobotu 21. srpna dopoledne. 
V sobotu budou na programu 
osmifinálová a čtvrtfinálová utkání 
v obou kategoriích. Celý turnaj 
vyvrcholí nedělními semifinálovými  
a následně závěrečnými utkáními 
o medaile.

Každý den bude turnajový program 
začínat v ranních nebo dopoledních 
hodinách a pokračovat po celý den 
až do večera.
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OSLAVTE 100 LET VOLEJBALU 
NA PÍSKU V BEACHKLUBU LÁDVÍ

ROZPIS ZÁPASŮ 
V PRŮBĚHU FINÁLOVÉHO DNE 22. SRPNA

  SEMIFINÁLE ŽENY   SEMIFINÁLE MUŽI
  SEMIFINÁLE ŽENY   SEMIFINÁLE MUŽI

  SITTING BEACHVOLLEYBALL 
  exhibiční trénink české reprezentace v sedícím volejbale

  O 3. MÍSTO ŽENY   O 3. MÍSTO MUŽI

  FINÁLE ŽENY    FINÁLE MUŽI

V areálu Beachklubu Ládví bude připravena fanzóna s občerstvením, výtvarnými 
dílničkami pro děti, dovednostními volejbalovými soutěžemi, stupni vítězů 
s maketami českých olympioniků a bohatým doprovodným programem.

10:30
11:20

12:30
13:20

15:00 16:15

17:30 18:20

11:00
12:00
13:00
15:00
16:00

ČTVRTEK 19. SRPNA

Představení sportovních klubů 
Prahy 8 s možností vyzkoušet si 

tréninky s profesionálními trenéry.

BEACHVOLEJBAL / BK LÁDVÍ
TANEC / STRAM OF DANCE
FOTBAL / SK ĎÁBLICE
JUDO LÁDVÍ
PARKOUR PRAHA

PÁTEK 20. SRPNA

SOBOTA 21. SRPNA NEDĚLE 22. SRPNA

DĚTSKÝ TURNAJ 
V BAREVNÉM 
MINIBEACHVOLEJBALU

PÁTEČNÍ OTEVŘENÁ HRA 
SMÍŠENÝCH DVOJIC

09:00

17:00

AMATÉRSKÝ TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DVOJIC 
AVL BEACH MIXY

09:00 AMATÉRSKÝ TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DVOJIC 
ABL BEACH MUŽI

AMATÉRSKÝ TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DVOJIC 
ABL BEACH MUŽI

09:00

09:00

14:20

D
O
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O
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O
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Ý
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100 LET ŽIVOTA 
POD VYSOKOU SÍTÍ

Úvodem je třeba připomenut, že volejbal vznikl 
v roce 1895 v městečku Holyoke amerického státu 
Massachusetts zásluhou sportovního ředitele místní 
křesťanské organizace YMCA Williama G. Morgana. 
Záměrem byla kolektivní hra, vhodná do tělocvičny, 
eliminující osobní styk soupeřících družstev 
a tím úrazy hráčů. Družstva od sebe oddělil 
tenisovou sítí, zavěšenou s horním okrajem 
ve výšce 6 stop a 6 palců (cca 2 m), s úkolem 
přepravit míč pomocí úderů rukama na stranu 
soupeře. Tehdy netušil, že tato míčová hra se za 
70 let stane olympijským sportem a díky členské 
základně jedním z pěti nejoblíbenějších sportů 
naší planety. Mezinárodní organizace FIVB je 
v současnosti s počtem 220 národních svazů 
největší sportovní federací světa a volejbal 
se stal prvním sportem, jehož oba formáty – 
šestky v halách (Indoor Volleyball) a dvojice 
na písku (Beach Volleyball) se staly trvalou součástí 
programu olympijských her. A začíná se prosazovat další modifikace – volejbal na sněhu 
Snow Volleyball).

Řada fanoušků už jistě zaregistrovala, že Český volejbalový svaz slaví stoleté výročí. 
Názory na datum založení se různí, ale pro většinu je rok 1921 tím správným. Za posledních 
100 let se toho v českém volejbalu událo dost a dost. Byli jsme iniciátory vzniku FIVB 
a zároveň jeho zakládajícími členy. V 50. a 60. letech 20. století, která jsou označována za 

„léta zlatá“, jsme dosáhli obrovských úspěchů na 
mezinárodní scéně a získali mnoho cenných kovů 
jak na olympijských hrách, tak na mistrovství světa a 
Evropy. V 90. letech se v Čechách začal prosazovat 
ve světě velmi populární beachvolejbal. Netrvalo to 
dlouho a s rozvojem tohoto mladého sportu přišly 
i první tituly mistrů Evropy a další velké úspěchy 
na mezinárodním poli, které vrcholily 5. místem 
na OH v Londýně v podání legendární dvojice 
Kiki a Maki. Jak se sluší a patří, Český volejbalový 
svaz si k tomuto jubileu připravil mnoho akcí 
a projektů, které ve velké míře odkazují na 
obrovsky bohatou historii volejbalu u nás. Tento 
rok se mimo jiné můžete těšit na probíhající 
výstavu s názvem Volejbalové století v Národním 
muzeu, panelovou putovní výstavu, kterou můžete 
vidět v různých částech České republiky, poštovní 
známku nebo na rozhovory s osobnostmi českého 
volejbalu. Vyvrcholením celé plejády akcí byl 
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Správné odpovědi: 1C, 2B, 3A, 4B, 5D, 6D, 7B, 8A, 9A, 10C

1. Jaký rozměr mělo původní   
    beachvolejbalové hřiště?

 7 × 7 m  8 × 8 m 
 9 × 9 m  10 × 10 m

2. V jakém roce se poprvé konal turnaj 
    světové série WORLD TOUR PRAGUE  
    OPEN, který hostila pražská Štvanice?

 1999  2008 
 2014  2018

3. Jakou medaili získala dvojice Palinek/ 
    Pakosta na ME v italské Pescaře v roce  
    1996?

 Zlatou  Stříbrnou 
 Bronzovou Žádnou

4. V jakém roce se beachvolejbal objevil  
    na OH jako oficiální sport?

 1992  1996 
 2000  2004

5. Ondřej Perušič má přezdívku Perun.  
    Čemu vládl tento slovanský bůh?

 Větru  Vodě 
 Zemi  Blesku

6. Jaké místo obsadil pár Kristýna  
    Kolocová a Markéta Sluková na OH 
    v Londýně 2012?

 13. místo  9. místo 
 7. místo  5. místo

7. Kolikrát vyhrály Eva Celbová a Soňa  
   Dosoudilová titul mistryň Evropy?

 1  2 
 3  4

8. Jak se jmenuje jediný volejbalista,  
    který vyhrál olympiádu jak v klasickém  
    volejbalu, tak v beachvolejbalu?

 Karch Kiraly Randy Stoklos 
 Sinjin Smith Jake Gibb

9. Po kolikáté se koná turnaj světové série  
    v Beach klubu Ládví?

 Poprvé  Podruhé 
 Potřetí  Počtvrté

10. V jakém roce vyhrály Maki a Kiki svůj  
      první turnaj světové série?

 2010  2012 
 2014  2016

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

A
B

C
D

čtyřhvězdičkový turnaj 
Světové série J&T Banka 
Ostrava Beach Open 
a zářijové Mistrovství Evropy 
v šestkovém volejbale 
mužů, spolupořádané 
v Ostravě.

Těmito akcemi možná 
začíná nová éra českého 
volejbalu a nezbývá 
než popřát vše nejlepší 
do nového století 
a vzpomenout nato 
předchozí. Máme totiž 
být na co hrdí.

ZNÁTE HISTORII ČESKÉHO VOLEJBALU
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G E S TA  R O Z H O D Č Í H O

zahájení rozehry
(povolení podání)

vítěz rozehry
(podávající družstvo)

výměna stran

dotek sítě hráčem nový míč

míč mimo hřiště (aut) tažený míč dvojdotek

konec setu (nebo utkání) dobrý (úspěšný) míč 

čtyři odbití

time-out

SIGNALIZACE ROZHODČÍHO



SPORTOVNÍ AKCE RAUL!

RADOST ZE SPORTU DORUČENA

BĚHEJ LESY & BEHAJ LESMI
červen–září 2021, 8 závodů v ČR a 3 závody v SR

Seriál běžeckých závodů v přírodě 
na unikátních místech

behejlesy.cz, behajlesmi.sk

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY
28. října 2021, závody po celé ČR  

Společná oslava republiky pohybem

behrepubliky.cz

ČEZ JIZERSKÁ 50
11.–13. února 2022, Bedřichov v Jizerských horách

Závod v běhu na lyžích, kde se na startu 
potkávají profíci a hobby běžci

jiz50.cz

UNIQA PRIMÁTORKY
18. – 19. září 2021, Praha, Rašínovo nábřeží  

Jeden z nejstarších sportovních  
podniků, tradice od roku 1910

uniqaprimatorky.cz

J&T BANKA OSTRAVA BEACH OPEN
květen 2022, Ostrava

Turnaj světové série FIVB v plážovém 
volejbalu

ostravabeachopen.cz

www.raul.cz
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