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Mezinárodní turnaj Grand Prix Brno startuje už tento týden 

Hala na Vodově a sportovní hala ve Svitávce budou tento týden hostit již jedenáctý ročník 
mezinárodního turnaje Grand Prix Brno 2022, jehož pořadatelem je volejbalový klub KP Brno. 
Pozvání na turnaj přijaly dva zahraniční týmy – Calcit Kamnik, úřadující mistr Slovinska, a UTE 
Budapešť. Čtveřici týmů doplní TJ Ostrava, která se tohoto turnaje zúčastnila i v loňském roce. 
„Jsme rádi, že můžeme i letos nabídnout našim fanouškům takovou porci výborného volejbalu. 
Velmi nás těší, že se nám stále daří držet velmi kvalitní mezinárodní složení Grand Prix Brno,“ uvedl 
před začátkem turnaje prezident klubu Richard Wiesner.  

Turnaj zahájí královopolské volejbalistky v pátek 23. září ve Svitávce, kde se utkají s maďarskou 
Budapeští, v sobotu změří své síly na Vodově se slovinským mistrem z Kamniku a o den později na 
stejném místě s Ostravou. Pro A-tým KP Brna to nebude první herní prověrka této sezóny, za sebou 
už má totiž přípravná utkání s Přerovem a Olomoucí i turnaj v Bratislavě. „Vrcholem naší přípravy je 
ale jednoznačně Grand Prix Brno. Rádi bychom na tomto turnaji navázali na naše vzrůstající výkony a 
zabojovali o obhajobu vítězství z let 2020 a 2021. Diváky mohu pozvat nejenom na bojovný výkon 
našeho mladého týmu, ale i návrat Terezy Hrušecké do dresu Králova Pole,“ uvedl před startem 
turnaje hlavní trenér žen Erik Nezhoda. 

V přípravě svého týmu, která začala na začátku srpna, se musel Nezhoda doposud obejít nejenom bez 
Terezy Hrušecké, ale i dalších čtyř hráček plnících si svoje reprezentační povinnosti. „Do naší přípravy 
se kromě Terezy zatím nezapojily Daniela Digrinová, Denisa Pavlíková, Ela Koulisiani a Gretell 
Moreno, a tak jsme doposud pracovali zejména s týmem, který vyhrál juniorskou extraligu. V první 
fázi přípravy jsme kladli velký důraz na kondici, teď už se ale plně soustředíme na herní přípravu," 
popsal. Na Grand Prix Brno se brněnským fanouškům poprvé představí Simona Nikolova, nová 
bulharská posila Králova Pole. „Simona do týmu zapadla výborně, je skvělým člověkem plným 
pozitivní energie a oddané pracovitosti. Po Jazz Sweet je opět příslibem kvalitní útočné síly našeho 
družstva," přiblížil Nezhoda. „Všichni fanoušci se tak mají na Grand Prix na co těšit. Tímto je na turnaj 
srdečně zveme a budeme moc rádi, když na něj dorazí v co největším počtu,“ dodal.  

Dosavadní vítězové Grand Prix Brno: KP Brno (2021), KP Brno (2020), Vasas Budapešť (2019) NUC 
Neuchatel (2018), Branik Maribor (2017), Rote Raben Vilsbiburg (2016), BKS Aluprof Bielsko-Biala 
(2015), VK Prostějov (2014), Olymp Praha (2013), Lokomotiv Baku (2012) 

Program Grand Prix Brno 2022: 

23.9. Pá 17:30 Kamnik Ostrava Starez Aréna 

  18:00 KP Brno Budapešť SH Svitávka 

24.9. So 15:30 Ostrava Budapešť Starez Aréna 

  18:00 KP Brno Kamnik Starez Aréna 

25.9. Ne 10:30 Budapešť Kamnik Starez Aréna 

  13:00 KP Brno Ostrava Starez Aréna 
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