
Pátý ročník benefiční dražby beachvolejbalistů přinesl rekordní výtěžek půl milionu korun 

O víkendu se sešla česká beachvolejbalová komunita na tradiční akci z dílny aktuálních mistrů 

republiky, Martina Tichého a Jindřicha Weisse, „Vyber si, vydraž si, zahraj si.“ Letošní dražba 

nejlepších hráček a hráčů přinesla nový rekord. Vybralo se celkem 501 000 korun. Po pěti letech tak 

beachvolejbalisté získali pro charitu již přes 1 300 000 korun. 

Na sobotní dražbu spojenou s party dorazilo přes tři sta příznivců plážového volejbalu. Během večera 

si zájemci postupně vydražili sedmnáct špičkových beachvolejbalistů. Oproti minulým ročníkům byl 

překvapivě větší zájem o hráče mužského pohlaví. Za Ondřeje Perušiče, vítěze nedávného turnaje 

Evropského poháru, zaplatila zájemkyně 72 tisíc. Cena za Jindřicha Weisse se vyšplhala ještě o tisíc 

korun výš, čímž byl stanoven nový rekord. 

Mezi dalšími vydraženými nechyběla Šárka Nakládalová, David Schweiner, Jan Dumek nebo třeba 

finské reprezentantky Ida Sinisalo a Niina Athiainen. S nimi pak dražitelé v neděli sehráli turnaj 

smíšených dvojic v Beachklubu Pankrác. V něm zvítězili Robert Kufa s Kateřinou Holečkovou. Ve finále 

zdolali Davida Schweinera a Simonu Haluzovou. 

„Akce letos překonala veškerá naše očekávání. Díky podpoře řady nových partnerů jsme dokázali oslovit 

více lidí.“ uvádí zakladatel projektu Martin Tichý. „Zároveň jsme rádi, že jednou za rok můžeme jako 

beachvolejbalisté přispět na dobročinné účely a přitom se i dobře pobavit.“ Doplňuje parťák Tichého na 

hřišti i v projektu, Jindřich Weiss. 

Výtěžek akce se letos rozdělí rovným dílem mezi Českou olympijskou nadaci, Centrum Anabell, Nadační 

fond Dar sluchu a organizaci Loono. Peníze tak pomůžou sportovat většímu počtu dětí ze sociálně 

slabých rodin, zkvalitní asistenční služby pro lidi s poruchami příjmu potravy, umožní nákup několika 

nových zařízení pro vylepšení sluchu a přispějí na nákup nových maket pro instruktáž samovyšetření 

prsu a varlat. 

Během pěti ročníků si turnaj získala pevné místo v beachvolejbalovém kalendáři a renomé na poli 

sportovních charitativních akcí. Další ročník tak organizátoři plánují na listopad příštího roku. O účasti 

jednají i s několika hráči z první desítky světového žebříčku.  

 

V následujících dnech budou další zajímavosti a fotografie z akce k dispozici na facebookovém profilu 

události www.facebook.com/vybersivydrazsizahrajsi/.  
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