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VICT ORIA VSC MŠMT
Masarykova univerzita: UNIS už třetí rok podporuje vrcholové sportovce na MU
...a doufám, že se konečně zúčastním nějaké větší mezinárodní akce.“ Projekt UNIS je projektem MŠMT a jeho resortního sportovního centra VICTORIA
VSC. To v letošním roce spustilo také nový podprojekt EDIS, který se týká vzdělávání podpořených sportovců. Masarykova univerzita na něj naváže
cyklem...
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Kanoistika - slalom
Tokio mi obrátilo život. Medaile musela z očí
...a olympijský medailista LUKÁŠ ROHAN (26) odmalička sleduje sport a láká ho práce ve zpravodajství
Loni na olympiádě v Tokiu získal první českou medaili. Po zisku stříbra se kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan stal chtě nechtě sportovní celebritou.
Brzo ho už ale čekají další výzvy. Těší...
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Šerm
Jurka je počtvrté českým mistrem
...
Jakub Jurka obhájil titul českého mistra v šermu kordem a získal celkově čtvrtý titul. Dvaadvacetiletý olympionik a reprezentant Dukly Olomouc porazil
v sobotním finálovém souboji předloňského šampiona Martina Rubeše z týmu Loko Karlovy Vary 15:12. Jurka, který je na 38. místě světového...
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Zdravotně postižení sportovci
Česká reprezentace získala na deaflympiádě v Brazílii 8 medailí
...v Brazílii 23 sportovců, 14 mužů a 9 žen. Získali celkem osm medailí, z toho čtyři zlaté. Za hod diskem si již podruhé odváží zlato Lenka Matoušková,
která obhájila prvenství z minulého ročníku. V maratonu zvítězil Michal Stanovský. Tenista Jaroslav Šmédek se tentokrát stal dvojitým vítězem – v...
idetskysluch.cz | 20.05.2022 | URL

Beachvolejbal
Hermannová se Štochlovou skončily na písku v Kusadasi páté
...volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou v sobotu prohrály na turnaji série Pro Tour C hallenge v Kusadasi ve čtvrtfinále s
osmým nasazeným německým párem Sandra Ittlingerová, Isabel Schneiderová 20:22, 19:21 a do bojů o medaile nepostoupily. Pátým místem si v
tureckém přímořském...
sport.cz | 21.05.2022 | rubrika: Míčové sporty | URL

T enis
Aura grandslamu přebíjí trable. Vyburcovala i Siniakovou a Muchovou
...na Roland Garros neměly ideální. Karolína Muchová stihla před cestou do Francie tři antukové duely, Kateřina Siniaková jen jeden, načež druhý
skrečovala. Ovšem v Paříži obě české tenistky začaly zdárně: v neděli ve dvou setech zvládly úvodní kolo.

Vítězství jsou pro ně příjemnou...
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Masarykova univerzita: UNIS už třetí rok podporuje vrcholové sportovce na MU
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Druhým rokem patří mezi podporované sportovce v projektu UNIS Daniela Digrinová. Studentka Fakulty sportovních studií MU a volejbalistka týmu KP
Brno letos získala s týmem stříbrnou extraligovou medaili.
V polovině dubna získala Masarykova univerzita jistotu další podpory projektu UNIS (Univerzitní sport) pro aktuální rok. Díky němu může finančně,
materiálně i edukačně pomáhat celkem 45 sportovcům, kteří kromě vysokoškolského studia na MU zvládají také provozovat vrcholový sport a
reprezentovat Č eskou republiku. „Za to, jak jsme ve dvou předcházejících letech měli projekt správně plněný, jsme nyní získali nejvyšší možnou kvótu v
počtu podpořených sportovců. V kategorii A jich má Masarykova univerzita zařazeno dvanáct, v kategorii B patnáct a v kategorii C osmnáct,“ uvádí
proděkan fakulty sportovních studií a hlavní koordinátor projektu Oldřich Racek.
Volejbalistka klubu KP Brno Daniela Digrinová se do projektu UNIS dostala díky tomu, že už čtvrtým rokem hraje extraligu žen a poslední tři roky je
součástí širšího výběru ženské reprezentace. Zároveň studuje sdružený program Tělesná výchova a sport s přírodopisem se zaměřením na vzdělávání.
„Není to vždy jednoduché, klub i škola musí občas udělat nějaký kompromis, ale musím říct, že mi spousta pedagogů vychází vstříc a snaží se hledat
řešení. Navíc vím, že se vždy, kdyby byl problém, mohu obrátit na svého tutora v UNISu,“ hovoří o propojení vrcholového sportu se studiem a o roli
projektu duální kariéry Daniela.
Na základě svých sportovních výsledků je zařazena v kategorii C s finanční podporou 8 tisíc korun měsíčně. „Je to obrovská pomoc, jsou to finance, které
mohu využívat na různé sportovní pomůcky, doplňky stravy, regenerační procedury a oblečení na sport,“ dodává.
Tým KP Brno si letos v extralize vedl velmi dobře. Podařilo se mu vyhrát Č eský pohár, základní část zakončil na 2. místě, prošel vítězně semifinálovými
zápasy a ve finále získal stříbrné medaile. Nejen Daniela, ale i její spoluhráčky si přály získat medaili. „Byly jsme ve finále a chtěly zlatou. Nepodařilo se
nám to, ale i druhé místo je krásné. Jelikož jsme mladý tým, tak se určitě nemáme za co stydět,“ dodává Daniela, které na extraligovou sezonu navazuje
reprezentační sezona. „Těším se, až budu znovu její součástí, a doufám, že se konečně zúčastním nějaké větší mezinárodní akce.“
Projekt UNIS je projektem MŠMT a jeho resortního sportovního centra VICTORIA VSC. To v letošním roce spustilo také nový podprojekt EDIS, který se
týká vzdělávání podpořených sportovců. Masarykova univerzita na něj naváže cyklem přednášek o výživě (včetně problematiky dopingu ve sportu),
přednáškovým blokem zaměřeným na tematiku duální kariéry a workshopem Sport a podnikání s odborníky z oblasti sport business.
Sběr přihlášek do dalšího ročníku UNIS se uskuteční na konci roku, již v září ale proběhne doplňovací výběr pro čtvrtý kvartál za studenty, kteří již ukončí
studium na Masarykově univerzitě.

Kanoistika - slalom
Tokio mi obrátilo život. Medaile musela z očí
Karlovarský deník | 23.05.2022 | rubrika: Rozhovor | autor: MILA N NOVOTNÝ | N1

Kanoista a olympijský medailista LUKÁŠ ROHAN (26) odmalička sleduje sport a láká ho práce ve zpravodajství
Loni na olympiádě v Tokiu získal první českou medaili. Po zisku stříbra se kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan stal chtě nechtě sportovní celebritou.
Brzo ho už ale čekají další výzvy. Těší se na červnový Světový pohár v pražské Troji a netají se tím, že by se jednou rád ocitl na opačné straně barikády.
C htěl by se stát sportovním novinářem.
„Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není jisté, jestli se mi to povede.
Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ,“ říká vodní slalomář USK Praha.
Kde máte olympijskou placičku vystavenou?
Doma. Normálně leží v šuplíku. O žádném čestném místě jsem nepřemýšlel. Po olympiádě jsem ji nosil všude s sebou. Kamkoliv jsem přišel, vždycky
jsem musel medaili ukázat. Už mě to trošku štvalo, a tak jsem ji uklidil, abych ji neměl pořád na očích.
Poolympijské období bývá pro medailisty hektické. Jak jste ho prožíval?
V prvních dnech po návratu z Tokia se mi obrátil život naruby. Jezdil jsem z akce na akci, ale bral jsem to jako aktuální náplň sportovce.
Někdy to nebylo úplně příjemný, na druhou stranu to byla dobrá zkušenost. Potkal jsem se se zajímavými lidmi a otevřelo mi to dveře do některých
projektů. Je otázka, jestli to ještě někdy zažiju.
Zafungovala tokijská medaile jako motivace do další kariéry?
Sport dělám proto, že mě to baví a chci se pořád zlepšovat. To se medailí nijak nezměnilo. Pomohla mi však v tom, že si na vodě víc věřím.
Tokio bylo v mnoha ohledech zvláštní, a tak bych se chtěl na olympiádu podívat ještě jednou a zažít ji se vším všudy. Paříž by taková mohla být, ale těžko
předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v těžké domácí konkurenci probojovat.
Letos vás kromě řady sportovních cílů čekají státnice na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Půjde všechno skloubit?
Hlavní náplní mého života je sport. Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych měl jednou snadnější startovní pozici, až skončím se slalomem.
Potřebuju dopsat diplomku a v září udělat státnice. Věřím, že studium zdárně zakončím, to už budu mít po sezoně. Pak bude větší prostor věnovat se
žurnalistice prakticky, protože škola je hodně teoretická.
Měl jste hned jasno, že chcete být novinářem?
O sport jsem se odmalička zajímal. Strašně mě bavilo komentovat si pro sebe zápasy.
Třeba jsem si v televizi pouštěl bez zvuku hokejová utkání a zkoušel je vlastními slovy namluvit. Nebo jsme s kamarádem na základce komentovali naše
fotbalové mače při tělocviku. Na střední škole jsem pak zjistil, že mi nedělá problém psát slohové práce a rozvíjet své myšlenky. Došel jsem k tomu, že
bych mohl žurnalistiku vystudovat, a záhy přišel nápad, že bych chtěl profesionálně působit v médiích.
Měl jste vzor v nějakém sportovním novináři?
To ne, i když jich pár sleduju.
Spíš se mohu někým inspirovat nebo se od někoho něco přiučit. Můj zájem se netýká jen sportu, ale i zpravodajství a dění ve světě.
Když jsem psal bakalářskou práci, čerpal jsem z rozhlasových reportáží Josefa Laufera, legendy československé sportovní žurnalistky. Díky kontaktům v
rozhlase jsem měl možnost poslechnout si jeho komentování. To bylo obohacující.
V jaké mediální oblasti byste chtěl jednou zakotvit?
Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není jisté, jestli se mi to povede.
Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ.
Už jsem si to v minulosti zkusil při vodním slalomu v Troji jako rádoby expert, ale je to úplně něco jiného, než když komentuje profesionální moderátor.
Viděl bych se tam, ale člověk se k tomu musí propracovat. Minimálně bych se o to chtěl pokusit. Třeba ale zjistím, že se na to nehodím.

Na jednom sportovním webu píšete blog. Kde se inspirujete a jaké máte ohlasy?
Už dřív jsem psal v rámci vodního slalomu, ale tato příležitost má mnohem větší záběr. Zpětnou vazbu nějakou mám. Snažím se slalom zpopularizovat,
ale ohlasy přicházejí většinou z vodácké komunity, protože se hlavně vyjadřuju k našemu sportu. Před vydáním pošlu článek pár lidem, aby mi řekli svůj
názor. Nechci, aby mě kamarádi plácali po ramenou. Spíš potřebuju kritické a konstruktivní zhodnocení.
Zkoušíte zabrousit i na jiné téma?
Uvědomuju si, že slalom není středobodem světa. Zavadil jsem i o anketu Sportovec roku nebo o olympiádu. Proto sleduju ostatní sporty a jsem myslím
docela v obraze.
Určitě se ale nepustím do kritiky českých hokejistů na mistrovství světa. (směje se) To by bylo špatně.
Kdy vás potkáme v tiskovém středisku?
Na to zatím nedokážu odpovědět. Bude záležet na spoustě okolností, ale nějaký čas ještě budu kanoistou na divoké vodě. Uvidím, jak mi to půjde a jestli
mě to bude dál bavit. Taky se může stát, že budu chtít zkusit něco jiného. Zatím mě ale nejvíc naplňuje vodní slalom a při rozhovorech budu odpovídat do
mikrofonu a ne klást otázky. (směje se) V červnu začne v Troji seriál světového poháru. Je to vaše oblíbená trať, když jste na ní vyrůstal a nejvíc tam
trénujete?
Mám to tam strašně rád.
Loni jsem vyhrál svěťák a na mistrovství Evropy bral stříbro. Je to tím, že jsem tam najezdil spoustu kilometrů. Beru to jako svůj druhý domov.
Znám to líp, jak svý boty. (usmívá se) Závody v Troji nejsou speciální jen tím, že je tam nejlepší atmosféra. Ono jde také o to, že my závoďáci, trenéři a
všichni lidé kolem vody jsme úžasná parta vodáků a kamarádů. Ve svém volnu se podílíme na přípravě svěťáků a šampionátů.
C hceme, aby to pro náš sport byla nejlepší reklama.
A co ta atmosféra?
Nikde není taková jako v Praze. Vytvářejí ji skvělí diváci, ale i úžasní moderátoři. Dan Stach a Míra Lenc umějí pobláznit tribuny, ale hlavně dokážou
vyburcovat i nás závodníky. Fanoušci si proto přicházejí vodní slalom na trojský kanál užívat. Je vidět, jak se baví. Tím je to i pro nás větší zážitek než
kdekoli jinde. A netvrdíme to jen my, ale i cizinci. Rádi se na Vltavu vracejí, čehož si vážíme. Zároveň ale neusínáme na vavřínech a snažíme se úroveň
stále posouvat dopředu.
Domácí prostředí ve vodním slalomu ale neznamená tolik co v jiných sportech?
Pochopitelně. Stavitelé vždycky připraví trať, která nás jako domácí slalomáře překvapí. Závody v Troji jsou vždycky těžký, ale pokaždé se na ně moc
těším. Navazovat na výhru bude hodně náročný. Tu pozici beru a budu se chtít ukázat.
Už na konci května začne sezona mistrovstvím Evropy v Liptovském Mikuláši, světový šampionát v německém Augsburgu je pak naplánovaný na závěr
července. Vyhovuje vám takový kalendář?
Mistrovství světa bývalo až v září, ale Němci chtějí přesně na den připomenout padesátileté výročí premiéry vodního slalomu na olympiádě. Já s tím
problém nemám.
Přijde mi, že konec července je ideální termín, aby byl člověk ve skvělé formě.
V Augsburgu se poslední dobou moc nezávodí. Vy ale na tuto trať nemáte úplně příjemnou zkušenost…
Jel jsem tam jen jednou v roce 2018. Dostal jsem se do finále, což byl úspěch, ale v něm jsem se převrátil.
Aspoň mám v hlavě, že to musím napravit. (usmívá se) Vyprávíte, jaká jste v Troji parta, ale neexistuje mezi kanoisty a kajakáři, kteří vás v posledních
letech díky Jiřímu Prskavcovi a spol.
poněkud zastiňovali, rivalita?
Pochopitelně, že nás mrzelo, že jsme trochu v ústraní, a kajakáři byli naproti tomu úplně fenomenální.
Z naší strany ovšem nešlo o nic negativního. Přejeme jim to a zároveň nás to motivuje, abychom se dostali na podobné mety.
A jak to vypadá mezi parťáky ve vaší disciplíně?
Panuje mezi námi zdravá konkurence. Jsme soupeři, před startem si plácneme, popřejeme si, ať jízda vyjde. Po dojezdu nejlepšímu pogratulujeme a dál
jsme kamarádi.
Klidně spolu zajdeme na pivko nebo se nějak pobavit. Takhle to funguje.
Samozřejmě s někým kamarádíte víc, s někým míň, jako v běžném životě. Každopádně jsem rád, že máme přátelské vztahy a nepanuje mezi námi
nějaká zášť.
C o podnikáte, když nejste zrovna na vodě nebo se nepřipravuje studium?
Moc času mi nezbývá. Když ale něco vyšetřím, tak se bavím lezením. Ať už na umělé stěně nebo na skalách. Docela mě to chytlo. Sice to s mým sportem
nejde moc do kupy, ale už to mám takhle nastavený. Samozřejmě přednost má slalom a všechno kolem něj. Lezení je ale můj velký koníček a jednou
bych se mu chtěl jako amatér víc věnovat.
Trénuje vás táta a bývalý úspěšný deblista Jiří Rohan. Jak vám to spolu klape? Není na vás přísný?
To se nedá říct. Jsem profesionální závodník a dělám slalom proto, že chci. Táta mě nemusí do ničeho nutit. Spíš je to o tom, že spolu trávíme hodně času
a občas zabliká něco, čemu se říká ponorka. Nicméně fungujeme spolu čtvrtým rokem a výsledky dokazují, že je to takhle v pořádku. (usmívá se)
„Strašně mě bavilo komentovat si pro sebe zápasy. Třeba jsem si v televizi pouštěl bez zvuku hokej a zkoušel je sám namluvit.“
„Pochopitelně nás mrzelo, že jsme trochu v ústraní, a kajakáři byli naproti tomu fenomenální. Přejeme jim to a zároveň nás to motivuje.“
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Šerm
Jakub Jurka obhájil titul českého mistra v šermu kordem a získal celkově čtvrtý titul. Dvaadvacetiletý olympionik a reprezentant Dukly Olomouc porazil
v sobotním finálovém souboji předloňského šampiona Martina Rubeše z týmu Loko Karlovy Vary 15:12. Jurka, který je na 38. místě světového žebříčku
FIE českou dvojkou, za čtyřicetiletým Beranem (36.), vyhrál na šampionátu v Praze šest ze sedmi kvalifikačních soubojů a pak všech šest duelů ve
vyřazovací části.

Zdravotně postižení sportovci
Česká reprezentace získala na deaflympiádě v Brazílii 8 medailí
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20. května 2022 Jaký kus cesty ušly deaflympijské hry od svého založení?
V neděli 15. května skončily letní deaflympijské hry, které se tentokrát konaly v brazilském městě C axias do Sul, čímž se poprvé v historii stala
latinskoamerická země hostujícím státem. Deaflympiády se zúčastnilo celkem 1638 mužů a 763 žen z více než 70 zemí. Soutěžilo se ve 21 různých
disciplínách. Č eský tým si domů odváží osm medailí, z toho čtyři zlaté!
Jedná se o již 24. ročník úspěšných her, které se konají každé čtyři roky a účastní se jich pouze sportovci a sportovkyně se ztrátou sluchu. Založeny byly
roku 1924, kdy se konala první sportovní akce pro neslyšící v Paříži. Za tímto nápadem stáli Eugene Rubens-Alcais a Antoine Dresse. Od svého počátku
jsou hry organizované výborem IC SD (International C ommittee of Sports for the Deaf), který se tak blíží stoletému milníku své existence. Organizace po
celou dobu rozvíjí svou tradici: „(...) zve neslyšící a nedoslýchavé špičkové sportovce a sportovkyně z celého světa s cílem se sejít nejen proto, aby se
spolu v příslušných sportech utkali, ale také proto, aby vytvářeli přátelství mezi svými zeměmi. ”, jak se uvádí na webu Deaflympics.com
IC SD je nejstarší sportovní organizací pro sportovce s handicapem a celkově druhá nejstarší multi sportovní organizace hned po olympijských hrách.
Národní federace neslyšících musí splnit následující podmínku: mít alespoň 51 % neslyšících členů. Deaflympiáda je jednou z nejrychleji rostoucích událostí
na světě a zásadní kulturní událostí. Přesto má v porovnání s jinými sportovními událostmi osob s handicapem mnohem menší pokrytí v médiích. Kromě
letních existují i zimní deaflympijské hry. Paralympijské hry oproti tomu fungují samostatně a konají se vždy rok před deaflympiádou.
Podmínkou účasti na deaflympiádě je ztráta sluchu 55 dB a vyšší. Kompenzační pomůcky jako sluchadla a kochleární implantáty nesmí být během soutěže
využívány. Zvuková signalizace je samozřejmě nahrazena vizuální.
Letošní výsledky a česká reprezentace
Záznamy jednotlivých utkání najdete na YouTube v rámci kanálu Xplay TV. Zdaleka největší úspěch letos sklidila ukrajinská reprezentace s celkovým
počtem 138 medailí, z toho 62 zlatých. Č eskou republiku reprezentovalo v Brazílii 23 sportovců, 14 mužů a 9 žen. Získali celkem osm medailí, z toho čtyři
zlaté. Za hod diskem si již podruhé odváží zlato Lenka Matoušková, která obhájila prvenství z minulého ročníku. V maratonu zvítězil Michal
Stanovský. Tenista Jaroslav Šmédek se tentokrát stal dvojitým vítězem – v mužském singlu a ve čtyřhře po boku Kateřiny Blaščíkové. V supersprintu
dvojic dosáhli na stříbrnou medaili Anna Pangrácová a Marek Spilka. Bronz si domů přiveze také teprve šestnáctiletá karatistka Barbora Vachoutová ze
své první účasti na deaflympiádě, dále orientační běžci smíšené štafety Marie a Anna Pangrácovy, Marek Spilka a Jan Semerád. Spilka a Semerád
vybojovali bronz spolu s Josefem Procházkou také ve štafetě mužů.
24. letní deaflympiádě se na stránkách portálu budeme i nadále věnovat. V dalším článku přineseme rozhovor s letošními medailistkami, Annou a Marií
Pangrácovými.
Zdroje:
Připravila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.
Fotografie: Shutterstock.com, Č eský deaflympijský tým/ Č eský svaz neslyšících sportovců
Logo 24. letní deaflympiády: rok 2021 zůstal zachován kvůli loňské zrušené deaflympiádě

Beachvolejbal
Hermannová se Štochlovou skončily na písku v Kusadasi páté
sport.cz | 21.05.2022 | rubrika: Míčové sporty | URL

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou v sobotu prohrály na turnaji série Pro Tour C hallenge v Kusadasi ve čtvrtfinále
s osmým nasazeným německým párem Sandra Ittlingerová, Isabel Schneiderová 20:22, 19:21 a do bojů o medaile nepostoupily. Pátým místem si v
tureckém přímořském středisku i tak vylepšily společné maximum na okruhu a pravděpodobně si zajistily účast na červnovém mistrovství světa v Římě.
"Jsme nadmíru spokojené. Zaprvé protože jsme v každém zápase podaly solidní výkony, začala nám správně fungovat chemie a spolupráce na hřišti. Už
nehrajeme jako dvě individuality, ale jako tým, funguje to," uvedla Štochlová v nahrávce pro média od zastupující agentury Sport Invest. "A zadruhé
protože jsme se podle našich propočtů kvalifikovaly na mistrovství světa. Definitivní seznam kvalifikovaných týmů ale bude zveřejněn až v pondělí, tak si
držme palce," dodala.
Č eské jedničky po vítězství ve skupině potvrdily dobrou formu i v prvním kole play off proti Italkám Margheritě Bianchinové a C laudii Scampoliové, jež
zdolaly 21:17, 23:21. První set získaly díky čtyřem bodům v řadě od stavu 17:17, ve vyrovnanější druhé sadě sice neproměnily tři mečboly, ale čtvrtou
šanci na ukončení zápasu už využily. K vítězství si pomohly sedmi esy.
Ve čtvrtfinále už na rozdíl od předchozích duelů koncovku nezvládly. V prvním setu vedly 19:18, ale k setbolu se jako první dostaly Němky a na druhý
pokus jej proměnily. Také druhá sada měla velmi vyrovnaný průběh, za stavu 16:15 uhrály Ittlingerová se Schneiderovou tři body v řadě a náskok už si
udržely.
"I ve čtvrtfinále jsme předvedly velice dobrý výkon. Jediný rozdíl byl v tom, že Němky byly preciznější než my, zbytečně jsme tam zkazily několik
důležitých servisů," řekla Štochlová.
Hermannová se Štochlovou spolu na světovém okruhu startovaly počtvrté, jejich dosavadním maximem bylo květnové deváté místo z Dauhá. Příští
týden je čeká turnaj elitní kategorie v Ostravě. "C hceme tam podat alespoň tak solidní výkony jako v Turecku a předvést před domácím publikem, co v
nás je," řekla Štochlová.

T enis
Aura grandslamu přebíjí trable. Vyburcovala i Siniakovou a Muchovou
sport.iDNES.cz | 23.05.2022 | rubrika: Tenis | autor: Stanislav Kučera | URL

Přípravu na Roland Garros neměly ideální. Karolína Muchová stihla před cestou do Francie tři antukové duely, Kateřina Siniaková jen jeden, načež
druhý skrečovala. Ovšem v Paříži obě české tenistky začaly zdárně: v neděli ve dvou setech zvládly úvodní kolo.

Vítězství jsou pro ně příjemnou odměnou za dřinu, kterou v posledních týdnech věnovaly přípravě ztížené zdravotními komplikacemi.
„Grandslamy jsou nejvíc, hodně mě hnala vidina, že si tu zahraju,“ přiznala Muchová. „Jsem ráda, že tady jsem. Zkusím vymačkat všechno, co v sobě
mám.“
Na Roland Garros podstupuje teprve čtvrtý turnaj po předchozí sedmiměsíční pauze.
„Pořád se dostávám do formy, ve které jsem byla,“ připouští.

Postrádá především fyzickou kondici, kterou kvůli potížím s břišním svalem a zády nemohla pilovat naplno. Bolavá místa se stále tu a tam připomínají,
nicméně po tenisové stránce je na tom solidně.
„Myslím, že mi chybějí zápasy a zkušenosti z nich. Občas vymýšlím až příliš těžké situace, na které ještě nejsem úplně ready. Ale zase nejsem mimo,
základ hry mám.“
Roland Garros příloha iDNES.cz

C ož ukázala i včera proti Francouzce Monnetové. Až 253. hráčku žebříčku předčila agresivitou, pestrostí úderů i herní inteligencí.
Ovšem dál číhá o poznání hrozivější soupeřka: čtvrtá nasazená Řekyně Sakkariová. Ale Muchová, semifinalistka loňského Australian Open, se s druhým
kolem rozhodně spokojit nehodlá.
„I když jsem dlouho nehrála, někde vzadu v hlavě mám pořád velká očekávání a ambice. Ale nemůžu být na sebe příliš tvrdá. Vím, že potřebuju víc
zápasů, abych se dostala do rytmu a aby si mé tělo zvyklo na všechny rutiny.“Siniaková chtěla hlavně dohrát
Siniaková procházela před Paříží ještě složitější situací. Na podnicích v Miami i Madridu skrečovala rozehraný zápas, proto vážně pochybovala, že Roland
Garros stihne.
Nakonec i v jejím případě zafungovalo kouzlo grandslamu.
„O ten prostě nechcete přijít,“ zdůraznila. „Byla to pro mě velká motivace a jsem moc ráda, že se to takhle sešlo. Před pár dny bych tomu ani nevěřila.“
Proto měla ze skalpu kvalitní antukářky Martičové z C horvatska obzvlášť velkou radost.

Bravurně zvládla zejména koncovku druhé sady, v níž prohrávala 5:6, v následném tiebreaku využila druhý mečbol.
„Když jsem se tenhle týden připravovala a nic mě nebolelo, tak jsem si řekla, že hrát určitě budu a že mým cílem je hlavně zápas dohrát. To se povedlo,
navíc i vítězně. Teď uvidím, co tělo řekne zítra a v dalších dnech. Udělám maximum, abych mohla hrát.“
Diváci míří na kurty zápasů tenisového Rolland Garros.
A nutno připomenout, že nemluví jen o dvouhře. Společně s Barborou Krejčíkovou totiž vyrazí za obhajobou deblového titulu.
Jako správné parťačky se obě nacházejí v podobném rozpoložení: Krejčíková se na antuce dokonce ještě neobjevila.
„Víme, že jsme toho moc nenahrály, ale budeme se snažit předvést to nejlepší,“ slibuje Siniaková.
Č eské hvězdy se v minulých týdnech informovaly o pokrocích při zotavování. A pokud i Krejčíková zvládne dnešní vstup do dvouhry, do debla půjdou
ještě nažhavenější. Vždyť jde o grandslam!
Foto:
Karolína Muchová při tréninku v Paříži.
Profimedia.cz
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Diváci míří na kurty zápasů tenisového Rolland Garros.
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Karolína Muchová při tréninku v Paříži.
Profimedia.cz
Kanadská tenistka Rebecca Marinová zahrává forhend v zápase Rolland Garros.
Č TK
Australan Popyrin zahrává forhend na Rolland Garros.
AP
Japonský tenista Taro Daniel se připravuje na svůj první zápas na Rolland Garros 2022.
AP
Australan Dominic Thiem zahrává složitý míček.
AP
Španělka Muguruzaová se loučí s fanoušky pro prohraném zápase na Rolland Garros.
AP
Estonka Kanepiová slaví vítězství v zápase proti Španělce Muguruzaové na Rolland Garros.
AP
Pohled z tribuny na zápas mezi Dominicem Thiemem ( v bílém) a Hugo Dellienem na Rolland Garros.
AP
Američan John Isner slaví po vítězství v prvním setu na Rolland Garros.
AP
Američanka Stephensová slaví po zahrání vítězného gamu na Rolland Garros.
AP
Španělka Muguruzaová se připravuje na podání při svém prvním zápase na Roland Garros 2022.
AP
Barbora Krejčíková během losování tenisového turnaje Rolland Garros 2022 v Paříži.
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