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Patří k nejtalentovanějším mužským párům v plážovém volejbalu. 
Přitom dlouhou dobu se orientovali na jiný sport. Ondřej Perušič 
hrál florbal, to David Schweiner zase tenis. Nyní je jejich největším 
cílem kvalifikovat se na velký turnaj, což už se českému mužskému 
týmu nepovedlo více než rok. „Jsme spolu krátce, sbíráme 
zkušenosti, ale chceme se plážovým volejbalem v budoucnu živit,“ 
vyhlásil Perušič z Beachclubu Strahov.

Oba studují vysokou školu, oba mají podobný humor. „Proto si rozumíme,“ 
dodal Schweiner, který si vybral ekonomiku. To jeho kolega se dal na práva. 
Jeden z nejlepších párů České republiky budou moct diváci vidět v akci 
v rámci MEVZA PRAHA, mistrovství střední Evropy v plážovém volejbale.



2

■ Co pro vás tento turnaj 
znamená?

PERUŠIČ: „Je to jeden z vrcholů 
sezóny. Také tím, že se 
hraje v domácím prostředí. Je 
ohodnocen světovými body, což my 
potřebujeme. Musíme objet hodně 
turnajů, abychom se v příštím roce 
zúčastnili prestižnějších akcí. Určitě 
sem dorazí kvalitní týmy z Rakouska, 
Chorvatska a také z Izraele.“
SCHWEINER: „Pro nás je to 
prestižní, že můžeme hrát v Praze. 
Pro domácí týmy je to nejjednodušší 
cesta ke světovým bodům. Chceme 
uspět, myslíme na nejvyšší příčky.“ 

■ Hráli jste někdy turnaj série 
mistrovství střední Evropy? 

PERUŠIČ: „Ano, jednou, na 
podzim v Pelhřimově v hale. To byl 
náš první společný úspěch, skončili 
jsme tam třetí. I teď chceme být 
co nejvýše, jedná se o jeden 
z největších turnajů, který bude v 
České republice k vidění.“

■ Jste spolu od září loňského 
roku, co je potřeba ještě 
vyladit?

SCHWEINER: 
„Jak jsme vypozorovali, tak úplně 
všechno.“

■ Opravdu?

PERUŠIČ:   „Je potřeba zapracovat 
na souhře, na příjmu a také na 
nahrávce. To jsou klíčové věci, 

na kterých je potřeba hodně 
zapracovat.“

■ Co je vaší silnou stránkou?

PERUŠIČ: „Asi útok, v tom si věříme.“ 
SCHWEINER: „Sehrávání jde 
dobře. Máme společný humor 
a záliby, tím je to ulehčený.“

■ Jak jste se dostali k plážovému 
volejbalu? 

PERUŠIČ: „Začínal jsem šestkovým 
volejbalem, protože celá má 
rodina hrála volejbal. Chtěl jsem 
tak pokračovat. Pak jsem se dal 
na florbal, a do toho zkusil právě 
plážový volejbal. Ve florbale jsem 
hrál za Spartu Praha, pomáhalo mi 
to, co se týče fyzické připravenosti 
a také psychiky. Pak už to nešlo 
kombinovat. Před třemi lety jsem se 
dal už jen na plážový volejbal.“ 
SCHWEINER: „Já jsem hrál zase 
tenis. Jenže na tom kurtu mi něco 
chybělo – jsem spíše týmovým 
hráčem než individualista. Poté jsem 
šel k šestkovému volejbalu, který 
jsem hrál tři roky. Minulý rok jsem 
vyzkoušel plážový volejbal. Zalíbil 
by se mi, našel jsem kompromis 
mezi individuálním a kolektivním 
sportem.“

■ Jaké máte cíle?

PERUŠIČ: „Řešíme spíše sezonu 
od sezony, chceme získat co nejvíce 
světových bodů. A uspět také na 
akademickém mistrovství světa. 
Nemohu pominout také studium, 
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kde se chceme úspěšně angažovat 
(smích). Jak na přání nás, tak 
rodičů. Já studuji práva a kolega 
ekonomiku a fakultu financí.“ 
SCHWEINER: „Není neobvyklé, 
že plážový volejbal hrají studenti. 
Špička ve světě nemá na studium 
už moc času. My myslíme na zadní 
vrátka.“

■ Chtěli byste se volejbalem 
živit?

PERUŠIČ: „Ještě nemám jasnou 
představu.“
SCHWEINER: „Jako každý kluk by 
se chtěl živit sportem, to je jasné. 

■ Jak je na tom český plážový 
volejbal?

PERUŠIČ: „Mužskou sérii hraji 
čtvrtým rokem, takže to přesně 
nedokážu říci. Obecně ubylo hráčů 
ze šestkového volejbalu, kteří 
přinášeli kvalitu. Úroveň trochu 
poklesla, momentálně tu není tým, 
který by měl zahraniční výsledky. 
Snad se to změní.“
SCHWEINER: „V Česku je sedm 
až osm párů, které mohou porazit 
každého. Už asi rok nebyl český 
mužský pár v hlavním turnaji. To 
je potřeba změnit. Ale je to těžké, 
hrajeme proti jihoamerickým 
týmům.“

■ Jakou mají oproti vám 
výhodu?

SCHWEINER: „Tu, že hrají po celý 
rok na pláži.“ 

■ Vy ale zase můžete hrát na 
pláži v hale...

SCHWEINER: „To není ono. 
Jde o slabé poryvy větru a také o 
slunce. V hale je to sterilní, venku si 
musíte zvykat, přizpůsobit se tomu. 
Vítr balon různě roztáčí, chová se 
jinak.“

■ V čem je tedy největší rozdíl?

PERUŠIČ: „Hlavně v orientaci. 
V hale se zorientujete hned, to 
venku si musíte na všechno hodně 
zvykat. Když přecházíte z haly na 
venkovní plážový volejbal, trvá to 
několik týdnů, než si na všechno 
zvyknete.“
SCHWEINER: „Proto chceme 
hodně trénovat v zahraničí. K tomu 
však potřebujeme sehnat sponzory.“


