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OFFICIAL PRESS RELEASE 

 

 

JIŽ ZÍTRA STARTUJE NA PRAŽSKÉ ŠTVANICI PRESTIŽNÍ TURNAJ SVĚTOVÉ SÉRIE FIVB 
 

PRAHA, Štvanice – Téměř na den přesně se opět po roce mohou fanoušci plážového 
volejbalu těšit na turnaj té nejvyšší úrovně. Ve středu 20. května totiž startuje na pražském 
štvanickém ostrově další díl Světové série FIVB – Beach Prague Open 2015. K vidění budou páry 
z Číny, Brazílie či Spojených států amerických. Chybět nebudou ani zástupkyně České republiky, 
včetně loňských vítězek Kristýny Kolocové a Markéty Slukové. 

 
Pražský turnaj začíná ve středu 20. května a vyvrcholí finálovými utkáními v neděli 24. 

května. Celková dotace turnaje je stanovena na 75 000 amerických dolarů. 
 
Fanoušci na Štvanici se mohou těšit na řadu špičkových zahraničních i domácích hráček. Do 

turnaje se přihlásily celkem čtyři brazilské týmy, z nichž nejvýše nasazené jsou Agatha 
Bednarczuková a Barbara Seixas De Freitasová, dále vítězky prvního letošního turnaje v Číně 
Kanaďanky Kristina Valjasová, Jamie Lynn Broderová, italský pár Marta Menegattiová, Viktoria 
Orsi Tothová a samozřejmě nelze opomenout sehrané německé duo Katrin Holtwicková s Ilkou 
Semmlerovou. 

 
Českou republiku budou v hlavní soutěži reprezentovat hned tři české páry. Největší 

pozornost bude zcela jistě věnována českým jedničkám a obhájkyním loňského vítězství Kristýně 
Kolocové a Markétě Slukové, které se ze zdravotních důvodů neúčastnily nedávného 
Kontinentálního poháru. „Vynechání tohoto poháru byl z naší strany nutný krok, nebyly jsme 
stoprocentně v pořádku. Jsme rády, že jsme mohly využít herní pauzu k úplné rekonvalescenci. Teď 
jsme zdravé a připravené vyrazit do boje o olympijské body.“ 

 
České barvy budou na Štvanici hájit také Martina Bonnerová s Barborou Hermannovou. I ty 

se na pražský turnaj poctivě připravovaly a věří v kvalitní hru i dobré umístění. „Máme za sebou pár 
utkání, ve kterých jsme se mohly rozehrát a vyzkoušet věci, které jsme s naším trenérem Martinem 
Tichým natrénovaly, což bylo určitě důležité. Po prvních dvou „světovkách“ máme smíšené pocity. 
Jak ve Fuzhou, tak v Lucernu jsme odehrály dobré zápasy, ale víme, že jsme mohly dosáhnout na 
vyšší příčky. Věříme, že se nám to podaří právě na Prague Open!“ 

 
 Diváckou podporu bude mít zcela jistě i další český pár - Lenka Háječková se Soňou 

Novákovou. Ty budou startovat na pražském turnaji díky divoké kartě, kterou obdržely od Českého 
volejbalového svazu. Do kvalifikace navíc nastoupí i čtvrtá česká dvojice Diana Žolnerčíková 
s Martinou Jakubšovou, které se těší na mohutnou podporu od štvanického publika i svých blízkých 
přátel. Každá „světovka“ je skvělý zážitek a zvláště ta v Praze má své specifické kouzlo. Pevně 
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věříme, že přijde velký počet lidí a doženou české páry k co nejlepšímu umístění. Osobně se velmi 
těšíme na naše rodiny i blízké přátele, kteří nejen nás přijdou na Štvanici podpořit.“ 

 
Z důvodu velkého počtu přihlášených se na rozdíl od posledního pražského turnaje bude hrát 

country kvóta. O posledních osm míst ve středeční kvalifikaci se utkají týmy z České republiky, 
Běloruska, Kanady, Německa, Japonska, Norska, Thajska a Spojených států amerických.  

 
Program Prague Open 2015 startuje středečními zápasy kvalifikace, která se hraje systémem 

na jednu prohru. O den později začíná hlavní soutěž zápasy skupin. První tři dvojice ve skupině 
postupují do dalších bojů, které se hrají opět vyřazovacím systémem na jednu prohru. V neděli jsou 
pak na programu semifinálová a finálová utkání. Turnaj vyvrcholí před televizními kamerami České 
televize. 

 
Jak již bylo zmíněno, vítězství z roku 2014 bude obhajovat český pár Kristýna Kolocová, 

Markéta Sluková, který v loňském finále porazil ve třech setech německou dvojici Katrin Holtwick, 
Ilka Semmler. Jelikož i tento německý pár zasáhne do letošních bojů Beach Prague Open, není 
vyloučeno, že i letos uvidí diváci stejné finálové obsazení, jako v loňském roce. 
 
Vstupné na celý turnaj je zdarma.  
 
 
 


