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UNIQA MISTROVSTVÍ ČR mužů a žen v beachvolejbale. 
 

SK Beachvolleyball Slavkov pro vás připravil „UNIQA mistrovství ČR mužů a 
žen“, které se koná na městském koupališti od pátku 31.srpna do neděle 2. 
září.  
Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční hráče, se zúčastní 16 našich 
nejlepších dvojic v jednotlivých kategoriích. Český beachvolejbal táhnou 
v současné době především ženy a to hlavně světové jedničky a vítězky dvou 
letošních turnajů Světové série Markéta Sluková a Bára Hermannová. Ty se 
turnaje z důvodu zranění zúčastní jako hosté a to v neděli od 15:30 hod. 
formou autogramiády. Jejich velkými rivalkami měly být vicemistryně Evropy 
z loňského roku Kristýna Kolocová a Michala Kvapilová. Tato dvojice ovšem 
minulý týden ohlásila rozchod a turnaje se zúčastní s novou spoluhráčkou jen 
Michala Kvapilová. Z těchto důvodů se k favoritům na titul řadí v letošním 
roce velice dobře hrající Šárka Nakládalová a Martina Bonnerová, stříbrné 
z turnaje Světové série v Marocu. 
V mužích by měla být favoritem dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner, 
která dosáhla svého nejlepšího výsledku na turnaji Světové série v Ostravě, 
kdy obsadili čtvrté místo. Na mistrovství Evropy dokázali navíc porazit mistry 
Evropy a finalisty z OH italský pár Nicolai–Lupo. Současně je dobré si 
připomenout, že v loňském roce byli také velkými favority, ale ve finále MR je 
překvapila méně známá dvojice Pihera-Mysliveček. Dalšími kvalitními 
dvojicemi budou Jindřich Weiss s Martinem Tichým a dále Jan Dumek- 
Václav Berčík a nestárnoucí Přemysl Kubala s Michalem Bízou. 
 

Finálové zápasy, které bude přenášet  ČT Sport, jsou na programu v neděli 
od 16 respektive 17:30 hod. Součástí programu je vystoupení taneční 
skupiny, soutěže pro diváky o zajímavé ceny včetně bečky piva. Při 
finálových zápasech bude čepován pěnivý mok ze Staropramenu zdarma! 
Vstup do areálu kurtů je od pátku do neděle volný!!!  

 

Na setkání s vámi se těší SK Beachvolleyball Slavkov. 

 


