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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
Volejbalové reprezentace svedou úvodní bitvy v Golden European League 2019 

 
 
Oba volejbalové národní týmy čeká tento týden ostrý start v Golden European League 2019. Ženský výběr 
zamíří k úvodnímu duelu této soutěže do Švédska, mužská reprezentace odehraje první zápas 
v Bělorusku. Družstvo žen se na zahajovací utkání připravuje pod vedením hlavního kouče Giannise 
Athanasopoulose: „Jsme nový tým, který se postupně sehrává. Ve Švédsku budeme bojovat o každý míč a 
jedeme tam s jediným cílem – zvítězit,“ uvedl před začátkem turnaje hlavní trenér žen. „Do Běloruska se 
pojedeme porvat o první body do tabulky. Očekáváme klasický ruský volejbal s dobrým servisem a vysokou 
obranou na síti,“ dodal trenér mužů Michal Nekola.   
 
Oba týmy na svá premiérová vystoupení v Golden European League pečlivě ladí formu, ženy v Jablonci na 
Nisou a mužský výběr v Brně. „Dopoledne se zaměřujeme hlavně na fyzickou kondici a volejbalovou techniku. 
Odpoledne pak pracujeme dohromady jako tým a pilujeme herní systém. S děvčaty se poznáváme navzájem,“ 
zhodnotil dosavadní přípravu Athanasopoulos. Jeho tým zatím trénuje v plné sestavě a bez komplikací. 
 
Příprava probíhá podle plánu i u mužů, kteří v rámci ní minulý týden odehráli přátelská utkání proti Austrálii. 
„Kluci všechno odmakali a vyhlíží první duel. Kromě Olivera Sedláčka, který si přivodil proti Austrálii zranění 
zad, jsou momentálně všichni hráči zdravotně v pořádku,“ nastínil Michal Nekola. „Zápasy pro Austrálii nám 
ukázaly, že jsme schopní hrát s malým počtem chyb, což je velice pozitivní. Ale objevila se i řada věcí, na 
kterých je ještě potřeba zapracovat, především servis a mezihra,“ dodal.  
 
Ženský výběr odehraje svoje úvodní utkání ve Švédsku 25. května, o den později se utkají s Běloruskem 
muži. Už příští týden se pak představí oba národní týmy v domácím prostředí, a to 29. května  a 1. června 
v Brně. Press akreditace na domácí zápasy v Brně je možná na emailu mertova@cvf.cz. 
 
Vstupenky na jeden hrací den (obě utkání) jsou ve zvýhodněném předprodeji k dostání za pouhých 150,- Kč 
(až do 26.5.2019 včetně) a jsou dostupné v síti Ticketportal na odkazu https://www.ticketportal.cz/event/2019-
CEV-Volleyball-Golden-European-League. Děti do 120 cm mají vstup zdarma. 
 
Rozpis zápasů Golden European League v České republice: 
 
Brno (hala Vodova): 
29.5.2019 16:00 Česká republika-Slovensko (ženy) 
29.5.2019 19:00 Česká republika-Ukrajina (muži) 
 
1.6.2019  16:00 Česká republika-Ukrajina (ženy) 
1.6.2019  19:00 Česká republika-Finsko (muži) 
 
Jindřichův Hradec (Sportovní hala): 
8.6.2019  18:00 Česká republika-Bělorusko (muži) 
 
Jablonec nad Nisou (Sportovní hala): 
15.6.2019 18:00 Česká republika-Švédsko (ženy) 
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