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Není to pro ně jednoduchá sezona. Kristýna Kolocová se zotavuje 
z operace ramene, tři čtvrtě roku nemohla pořádně trénovat. To 
její nová kolegyně zase nabírá zkušenosti. Vždyť předtím Michala 
Kvapilová hrála šestkový volejbal. „Ale jsem s dosavadní sezonou 
spokojená, děláme pokroky, dostaly jsme se také do hlavní soutěže 
velkých turnajů,“ pochvaluje si Kolocová. 

Už to bude skoro rok, kdy se rozpadlo duo Kolocová - Sluková, 
tedy Kiki a Maki… Zatímco Sluková téměř okamžitě zahájila novou 
éru své kariéry s partnerkou Barborou Hermannovou, Kolocová si 
musela počkat. Sezonu odstartovala až v dubnu na turnaji kategorie 
Open v brazilské Fortaleze. Musela totiž čekat také na to, až její 
nová parťačka dohraje ligu v Německu v šestkovém volejbalu. 

■ Jak jste spokojená s vaší novou 
kolegyní Michalou Kvapilovou?

„Jsem, a moc. Nebyla jsem si jistá, 
jestli výběr bude dostatečně dobrý. 
Nyní jsem nadšená. Míša je učenlivá, 
rychle se zlepšuje, navíc je hrozně 
fajn holka, chce hrát a trénovat. 
Ono v dnešní době sehnat někoho, 
kdo chce dát sto procent tomuto 
sportu, není jednoduché. A ještě 
těžší je sehnat někoho, komu by 
plážový volejbal šel. Teď je potřeba 
hodně pracovat.“

■ Na čem přesně?

„Hlavně nabrat zkušenosti, 
potřebujeme se vyhrát. U Míši je 
vidět, že některé balony zahraje 
spíše šestkově. Je znát přechod, 
nemá s beachvolejbalem takovou 
zkušenost. Na druhou stranu nikdo 
nečekal, že to bude jinak. Hrála 
několik let šestkový volejbal, 

byla i v reprezentaci. Je potřeba 
zapracovat na všem.“

■ Opravdu?

„Samozřejmě. Já jsem po operaci 
ramene, tři čtvrtě roku jsem 
pořádně netrénovala. Mám rezervy 
obrovské. Určitě bude důležité po 
sezoně hodně potrénovat a připravit 
se na nový rok daleko lépe. Prostor 
pro zlepšení je všude.“

■ Co se vám letos nejvíce 
povedlo?

„Naším cílem je objíždět turnaje 
nižší kategorie. Hrály jsme jeden 
turnaj v České republice a vyhrály 
ho. Podařilo se nám postoupit 
po vyhrané kvalifikaci na turnaj 
kategorie Open, což jsem ani 
neočekávala. Předvedly jsme, že 
jsme schopné hrát vyrovnaně 
s týmy, které jsou v plážovém 
volejbale hodně zkušené.“
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■ Co pro vás znamená Mistrovství střední Evropy v beachvolejbalu 
v Praze?

„Je to skvělá příležitost si zahrát kvalitní turnaj. Jde tu především o světové 
body. Kdyby se ho zúčastnily týmy ze světové špičky, tak je to skvělé, 
zahrajeme si dobré zápasy. Určitě chceme šahat po lepších umístěních, 
věříme si.“ 

■ Hrála jste někdy takový turnaj?

„Ne, doposud ne. Když jsem hrála s Markétou Slukovou, tak jsem objížděla 
turnaje vyšší kategorie. Nyní pro nás MEVZA v Praze představuje skvělou 
možnost na získání dobrých bodů, a hlavně zahrát si na domácí půdě je vždy 
skvělé.“

■ Je pro vás turnaj na Beachclubu Strahov největší událostí  
v plážovém volejbalu v České republice v letošním roce? 

„Myslím, že společně s domácím mistrovstvím ČR, které je také hodně vidět, 
patří určitě k největším turnajům u nás doma.“

„Je to skvělá příležitost si 
zahrát kvalitní turnaj, jde 
tu především o světové 
body, určitě chceme šahat 
po lepších umístěních“  
komentuje pražskou MEVZU 
Kristýna Kolocová.


