Informační bulletin č.3

Červen /2009

Mimořádně vydařený vstup do beachvolejbalové sezony mají za sebou
Michal Bíza a Pavel Rotrekl. Po čtyřech turnajích Světové série patří
hráčům Bison Beach Volleyball Clubu
a českým reprezentačním jedničkám
skvělá osmá příčka celkového hodnocení! Nečekané výkony jim vynesly nejen start na mistrovství světa ve
Stavangeru, ale také první přímou
účast v hlavní soutěži v kariéře!

BISONI VZALI ÚTOKEM SVĚTOVOU ŠPIČKU
tačily pouhé tři turnaje World Tour
v Brasílii, Šanghaji a Římě, aby Michal
Bíza s Pavlem Rotreklem splnili jeden
z cílů pro letošní rok. V polských Myslowicích je už totiž ve Světové sérii pořadatelé
přímo nasadili do hlavní soutěže!
„Potvrdilo se, že cesta, kterou jsme zvolili, abychom výrazně pozvedli výkonnostní
úroveň českého beachvolejbalu, je správná. Výborné podmínky i příprava se promítly do výsledků a kluci si u soupeřů rychle
vydobyli respekt,“ komentuje dosavadní
úspěchy prezident Bison Beach Volleyball
Clubu Jiří Bis.
Světovou sérii zahájili v dubnu Bizon
s Lasem třináctým místem v Brasílii. Potvrdili tak, že sedmá příčka při jejich jediném
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vzájemném startu loni v říjnu v Bahrajnu
nebyla náhodná.
Ani cesta na druhou stranu zeměkoule
nezastavila jejich spanilou jízdu a v Šanghaji skončili sedmí! „Podali opravdu vynikající výkon, který navíc umocnila vítězství nad
renomovanými dvojicemi – bývalými světovými šampiony Araujem a Fabiem z Brazílie
a čtvrtými z poslední olympiády v Pekingu,
brazilskými Gruzínci Georem a Giou,“ chválí
svěřence šéftrenér klubu Michal Palinek.
Následující turnaj v Římě přinesl Bízovi
s Rotreklem výtečné deváté místo, v Myslowicích skončili sedmnáctí. Toto umístění
částečně ovlivnily zdravotní problémy obou
hráčů (bolavá záda, resp. kotník a střevní katar). Navzdory tomu se v průběžném

hodnocení Světové série vyhoupli na osmou
pozici – a jako čtvrtí nejlepší Evropané! „Je
to naprostá bomba. Chtěli jsme se letos
postupně přibližovat světové špičce, ale už
v ní jsme a musí se nás bát i ti nejlepší hráči,“
je pyšný na svůj tým Jiří Bis.
Nejbližší cíl představuje nyní úspěšné vystoupení tohoto páru na mistrovství
světa ve Stavangeru a Bíza s Rotreklem
se nejedou jen zúčastnit. „Chtěli bychom
stejně jako ve Světové sérii zaútočit na
umístění v první desítce,“ potvrzuje ambice bojovně naladěný Michal Bíza. „Ověřili
jsme si, že se můžeme měřit i s absolutní
světovou špičkou,“ neskrývá čerstvé sebevědomí ani Pavel Rotrekl.
Šampionát v Norsku startuje 26. června.

Lekce od brazilské legendy
Na pozvání Bison Beach Volleyball Clubu
přicestovala koncem května do Prahy
na tréninkový kemp legenda světového
beachvolejbalu Brazilec Franco.
Hráče, jenž v kariéře triumfoval v šestnácti turnajích Světové série a na prize
money vydělal milion dolarů, doprovázel
jeho současný partner Pitta.
„Především výkony a výsledky Michala
Bízy a Pavla Rotrekla na turnajích Světové
série vyvolaly zájem o český beachvolejbal.
Je to velice kvalitní a ambiciózní pár, který letos razantně vstoupil do mezinárodní
špičky. Bylo nám potěšením s ním několik
dnů trénovat. A podmínky byly výborné,“

pochvaloval si dvaačtyřicetiletý Franco,
jedna z největších legend beachvolejbalové
historie a momentálně nejstarší hráč na
okruhu World Tour.
V současnosti ho experti navíc považují
za nejuznávanějšího učitele a rádce mladých hráčů. „Franco všechno řeší s absolutním klidem, nerozčiluje se a žádný míč
ho nerozhodí. Dokáže být velice trpělivý.
Má perfektně nacvičenou kompletní paletu úderů, je ohromně jistý a vychytat ho
v poli je nesmírně obtížné. Byly to s ním
nesmírně užitečné lekce,“ odpověděl
Michal Bíza na otázku, co si odnesl ze
společné přípravy.

Vstup do špičky

Průběh sezony předčil veškerá očekávání. Místo pozvolného rozjezdu a sehrávání
vtrhli kluci do Světové série jako buldozer. Čekali jsme, že se budou postupně
sehrávat a učit a že pro ně bude úspěchem
samotný postup z kvalifikace do hlavní soutěže. Jenže oni tento plán nejen suverénně
splnili, ale také mnohonásobně překročili!

v nadplánu
Pár Michal Bíza, Pavel
Rotrekl má za sebou
letos čtyři starty ve
Světové sérii. Průběžné osmé místo na
žebříčku je pro trenéra Michala Palinka důvodem k velké
spokojenosti.

Co podle vás stojí především za vzestupem jejich výkonnosti?
Tento pár je dobře sestavený, navíc se oba
hráči perfektně doplňují. A pak jsou to
samozřejmě výborné podmínky v klubu
i celkové kvalitní finanční zabezpečení nutné
k přípravě a účasti v seriálu World Tour. Pro-

Brazilská legenda Franco

jekt Bison Beach Volleyball Clubu zaměřený
na zvýšení úrovně českého beachvolejbalu
se osvědčil a přináší konkrétní výsledky.
Kam podle vás sahají možnosti nejlepšího
českého páru?
Úspěchy ve sportu se nedají plánovat, ale
výkonnostní vrchol Michala s Pavlem by
měl přijít až na olympiádě v Londýně 2012.
Už v této sezoně však opakovaně dokázali,
že se mohou rovnocenně měřit s absolutní
světovou špičkou. Teď půjde o to, aby stabilizovali formu a prodali ji už na nadcházejícím světovém šampionátu ve Stavangeru.
Tam odjedeme se skrytými ambicemi třeba
jako černí koně turnaje.

CO ZÍTRA A POZÍTŘÍ

Jak se Žije v Klubu ...

Škola beache slovem i obrazem
Ve spolupráci s deníkem Mladá fronta Dnes a portálem
iDNES.cz připravuje BBC ojedinělý projekt na podporu
rozvoje českého plážového volejbalu. Tato média nabídnou koncem června čtenářům na pokračování tištěnou
i obrazovou Školu beache. Do tajů hry je pod odborným
dohledem trenéra Michala Palinka detailně zasvětí hráči
a hráčky klubu.

Děvčatům přichází forma
Forma Kristýny Kolocové i Markéty Slukové potěšitelně stoupá.
V Opavě vyhrály úvodní turnaj
Super Kooperativa Cupu bez
ztráty setu a krátce poté obsadily na Austrian Masters v Badenu lichotivou devátou příčku. Do
Evropského okruhu si započítaly
240 bodů, když v kvalifikaci porazily silnou dvojici z Itálie Gioria,
Momoli 2:1 i český pár č. 1 Hana
Klapalová, Tereza Petrová 2:0
a v hlavní soutěži také Švýcarky
Kuhn, Zumkehr 2:1.

V červenci o krále a královnu
Čtvrtý ročník turnaje King & Queen of the Beach o nejlepšího hráče a hráčku českého beachvolejbalu se chystá na
12. července v novém areálu Gutovka v Praze 10-Strašnicích. Jeho pořadatelem bude tradičně společnost United
Sport Partners. O titul krále a královny pláže se utká
domácí elita mužů a žen podle aktuálního žebříčku Asociace beachvolejbalu.
Nejlepší Češi i na Grand Slamy
Nabitý beachvolejbalovými soutěžemi bude měsíc červenec. Ty nejlukrativnější se neobejdou bez nejlepšího českého páru Michal Bíza, Pavel Rotrekl. Dva dny po skončení MS
ve Stavangeru začíná v Gstaadu (6. 7.) první ze čtyř Grand
Slamů. Další dva následují v Moskvě (13. 7.) a v Marseille
(20. 7.), poslední se uskuteční 28. srpna v Klagenfurtu.
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Nová základna klubu na Gutovce Kristýna Kolocová, Markéta SluNa Den dětí se slavnostně otev- ková
řelo nové sportovní centrum pro
veřejnost Gutovka v Praze 10-Strašnicích zaměřené zejména na
adrenalinové a freestylové discipliny. V areálu se nacházejí také
čtyři vyhřívané kurty na beachvolejbal, které budou v zimě zakryty
nafukovací halou. Právě zde vznikne hlavní trenéninkové zázemí
Bison Beach Volleyball Clubu, jehož členové tento areál pokřtili
společnou exhibicí.

