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Bomba! neskrývá na snímku své emoce Pavel Rotrekl ve vítězném gestu

ke spoluhráči Michalu Bízovi. Tento pár, který se dal dohromady teprve
před měsícem, se může právem pyšnit svým premiérovým vystoupením.
Na turnaji Světového okruhu v Bahrajnu skončil sedmý a dosáhl tak
nejlepšího umístění českého beachvolejbalu za posledních deset let!

Senzační premiéra v BAHRAJNU
T

akovou bilanci hned při debutu
nečekali ani největší optimisté.
Tím spíše, že Pavel Rotrekl utrpěl letos v květnu těžké zranění kotníku a zpřetrhané vazy ho poslaly na
čtyři měsíce mimo kurty. Michal Bíza se
zase v červnu rozhodl opustit šestkový
volejbal a po deseti předcházejících
náročných sezonách naordinoval tělu fyzický i psychický odpočinek.
Na turnaj do Manámy tak odcestovali
Bíza s Rotreklem jen po několika týdnech
přípravy. Přesto naznačili, jak vysoko
sahají jejich ambice. Suverénně postoupili z kvalifikace, kde zdolali mj. později
bronzový pár Dollinger, Windscheif
z Německa 2:1. V hlavní soutěži smetli
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nasazený pár č. 4 Kulinič, Djačenko
z Kazachstánu 2:0, poté i pár č. 7 Baracetti, Salema z Argentiny 2:1. V závěru
se však přece jen projevil deficit
fyzických sil, takže slibně rozehrané
partie nedotáhli do konce.
Varianta s viditelným potenciálem
„Věděli jsme, že Michal je považován za
nejlepšího českého plážového volejbalistu a že Pavla zdobí medaile z juniorských
kategorií. Mnozí experti nás přesto od
tohoto spojení zrazovali, ale my jsme
naopak této variantě věřili. Vynikající
umístění z Bahrajnu je sice příjemné, ale
mnohem víc nás těší viditelný potenciál,
který tato dvojice má,“ netají spokojenost
Jiří Bis, prezident klubu.

Bizon v akci

ŘEKLI A NAPSALI O NÁS
iDNES.cz: „Čeští plážoví volejbalisté Michal
Bíza a Pavel Rotrekl se hned při svém prvním
společném startu ve Světovém okruhu
probojovali z kvalifikace do hlavní soutěže.“
ČT24: „Do soutěže vstoupili skvěle především Bíza s Rotreklem, kteří v prvním kole
deklasovali čtvrtou nasazenou dvojici Kulinič,
Djačenko z Kazachstánu.“
ČTK: „Plážoví volejbalisté Michal Bíza
s Pavlem Rotreklem uspěli v českém souboji
na turnaji Světového okruhu v Manámě
a jsou ve třetím kole. Dvojice, která v elitním
seriálu debutuje, zdolala Jana Dumka
s Martinem Tichým 2:1 na sety za 55 minut.“

Nejúspěšnější páry na turnaji Světového okruhu v Manámě: uprostřed vítězní Brazilci Alison,
Cunha, vlevo bratři Cesovi z Francie a vpravo německá dvojice Dollinger, Windscheif

Týden.cz: „Poprvé na světovém okruhu a je
z toho sedmé místo. Za své vystoupení v Bahrajnu získali Michal Bíza s Pavlem Rotreklem
prémii 7 000 dolarů (asi 135 000 korun).“

NIC NEČEKALI, ALE PAK ZASKOČILI SVĚT
A jak společnou bahrajnskou premiéru
prožívali oba úspěšní protagonisté?
Michal Bíza (30 let, 191 cm, přezdívka
Bizon):
„Přiznám se, že jsem měl obavy, jak dopadneme, ale výsledek předčil veškerá očekávání. I když premiéra vyšla výborně, cítím,
že máme ještě hodně výkonnostních rezerv.
Určitě se na nás projevil nedostatek tréninku
a právě fyzička nám v závěru dost chyběla.
Nedařil se mi příliš ani servis, ale to se
intenzivní přípravou zlepší. „Laso“ mi jako
spoluhráč maximálně vyhovuje, nebuší do
toho za každou cenu, ale dává přednost
technickým úderům.“

Co zítra a pozítří

Pavel Rotrekl (24 let, 198 cm, přezdívka
Laso):
„Moc jsem se do Bahrajnu těšil, ale
- upřímně řečeno - jsem žádná velká
očekávání neměl. Spíše jsem si myslel,
že se vzájemně oťukáme a zjistíme, co si
můžeme dovolit. Jenže turnaj nám nakonec
úžasně sedl – osobnostně, herně i výsledkově. Přestože nám optimální forma
chyběla, získali jsme sebevědomí. Ukazuje
se, že kvalitou máme i na špičkové týmy
– vždyť jsme porazili třeba Němce, kteří
skončili celkově třetí! Osobně navíc beru
tenhle úspěch jako satisfakci za své více
než čtyři měsíce odříkání po těžkém
zranění kotníku.“

Jak se Žije v Klubu ...

1. Online rozhovor na iDNES.cz
Nejčtenější zpravodajský portál
iDNES.cz pozval Michala Bízu s Pavlem
Rotreklem na online rozhovor se čtenáři. Ti mohou oběma hráčům zasílat
své dotazy v pátek 7. listopadu od 10 do
11 hodin.

BBC – nový přírůstek na beachvolejbalové mapě
Bison Beach Volleyball Club (BBC) založila ve druhé polovině
roku 2008 společnost USP. Jeho cílem je koncentrovat nejlepší
české hráče plážového volejbalu a prosazovat se s nimi na
špičkových mezinárodních soutěžích. Vrcholem by měla
být účast zástupců klubu na Letních olympijských hrách
v Londýně 2012.

2. Do Vánoc se zaměří na techniku
Až do 19. prosince absolvují všechny
dvojice BBC trénink zaměřený především na techniku. Využívají přitom
i neobvyklého pomocníka – tzv. overbally,
které napomáhají správnému držení
těla či postavení vnitřních svalů.
3. Soustředění v Peci i v teple
Od 4. ledna 2009 se už rozběhne naplno
příprava na novou sezonu. Její součástí
bude i týdenní pobyt týmu v horském
hotýlku Kladenka v Peci pod Sněžkou
a poté soustředění v teple – buď na
Kanárských ostrovech, nebo v Brazílii.
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Michal Bíza při úspěšném útoku proti Michalu
Kadziolovi z Polska

Čtyři muži a dvě stříbrné juniorky
Dres BBC v současné době obléká šestice perspektivních
českých beachvolejbalistů. Jedničkou je nově sestavená dvojice
Michal Bíza, Pavel Rotrekl, po jejich boku by se měl učit pár
Robert Kufa, Ondřej Přidal. Ambiciózní tým ještě doplňují stříbrné
juniorky z letošního ME Kristýna Kolocová, Markéta Sluková.
Ondřej Přidal
(nahoře) a Robert
Kufa patří k nejtalentovanějším
mladým českým
hráčům

Sázka na trenérskou zkušenost
Výkonnostní růst všech hráčů klubu BBC si vzal na starost nejzkušenější z tuzemských trenérů plážového volejbalu – dlouholetý
reprezentant, bývalý olympionik a současně i reprezentační kouč
Michal Palinek. Neskrývá, že své svěřence chce na prestižních
turnajích vytáhnout až k medailovým metám.

