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Atletika

Na MS letí 24 atletů bez Staňka
...který se koná v americkém Eugene od 15. do 24. července. Absentuje několik tradičních medailových opor. 
Halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk po vleklých potížích s kotníkem teprve o víkendu na mistrovství republiky zahájil sezonu a rozhodl se
upřednostnit přípravu na srpnový...
Právo | 01.07.2022 | rubrika: Sport | autor: Michal Osoba | N1

Tomáš Staněk je rád, že v sobě našel srdce bojovníka
...v Africe, překonáváte tréninkové rekordy, těšíte se na závody, ale pak se na ně jen díváte. Hned v úvodu sezony se dvěma šampionáty musel koulař
Tomáš Staněk řešit trable. Poprvé se ukázal až na víkendovém mistrovství ČR v Hodoníně. Vítězství a výkon 20,76 metru byly však slabou náplastí. ...
Pražský deník | 30.06.2022 | rubrika: Sport / Praha | autor: MILAN NOVOTNÝ | N1

Obsahové duplicity: 29.06.2022 - Kroměřížský deník N1, Prostějovský deník N1, Přerovský a hranický deník N1, Zlínský deník N1, Valašský deník N1, + 51
dalších

Zázrak Lu! Česká čtvrtkařka (16) s krví z Angoly rychle dohání hvězdy
...lety Barbora Malíková při svém zlatém běhu na stejné soutěži v maďarském Györu.

ČESKÉ TABULKY NA 400 METRŮ 2022

51,13
Lada Vondrová

52,2
Tereza Petržilková

52,74
Martina Hoffmanová

52,92
Nikoleta Jíchová

53,19
Lurdes Gloria...
isport.cz | 01.07.2022 | rubrika: Atletika | autor: Martin Hašek | URL

Házená

Čtvrtfinále bylo blízko. Smutek nahradilo odhodlání, říká "kadeřnice" Königová
...utkání Německa s Angolou postoupil díky lepšímu skóre do čtvrtfinále právě africký tým. Češky si tak zahrají jen o 9.-12. místo. Osmnáctiletá Kristýna
Königová ale dobře ví, že Češky i tak mohou uhrát nejlepší výsledek v historii. Jak těžké je srovnat se s faktem, že ani čtyři vítězství z...
aktualne.cz | 30.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Sport | URL

Judo

Těšínskou osmičku běžel také olympijský vítěz Lukáš Krpálek
...4. ročník Těšínské osmičky Nadace AGEL, kterou ozdobily skvělé sportovní výkony i známé tváře ve startovním poli v čele s olympijským vítězem
Lukášem Krpálkem. Účastníci charitativního běhu podpořili částkou 99 900 korun tři holčičky se zdravotním znevýhodněním, Nelinka, Pavlínka a Klárka
tak...
Týdeník Karvinsko | 28.06.2022 | rubrika: Sport | autor: (vrt) | N1

Obsahové duplicity: 28.06.2022 - Ostravský týdeník N1, Týdeník Opavský a Hlučínský Region N1, Týdeník Bruntálský Region N1, Týdeník Frýdecko-Místecko
N1, Týdeník okresu Nový Jičín N1

Plavání

Seemanová i Horská s pěti tituly
...plavecké mistrovství v pražském Podolí mělo hned dvě královny. Shodně pět individuálních titulů vylovily z bazénu Barbora Seemanová i Kristýna
Horská. 
Pro 22letou Seemanovou to byl důležitý test před mistrovstvím Evropy, které letos pojala jako vrchol sezony a jež ji čeká už za šest týdnů....
Právo | 04.07.2022 | rubrika: Sport | autor: Martin Kézr | N1

Seemanová vyhrála na plaveckém MČR pět disciplín, zářili i Čejka a Benešová
Barbora Seemanová vyhrála na plaveckém mistrovství republiky pět disciplín. Úřadující mistryně Evropy na kraulové dvoustovce a šestá žena z
olympijských her se tak úspěšně vrátila do bazénu poté, co kvůli zdravotním problémům vzdala účast na světovém šampionátu v Budapešti.
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sport.iDNES.cz | 03.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK | URL

Zdravotně postižení sportovci

Ocenění Pardubického kraje získali
...nejvyšší krajská ocenění. „Ocenění Pardubického kraje předáváme už od roku 2014. Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj obdrželi paralympionik Adam
Peška, vědec Petr Kalenda, umělecký pedagog Miloslav Stříteský, klinická psycholožka Marta Kovářová a také známý bunkrolog Martin Ráboň, který
bohužel...
Bulvár | 01.07.2022 | rubrika: Prezentace | N1

Obsahové duplicity: 01.07.2022 - Krajské noviny N1

Hodnocení světového šampionátu v plavání: Z Portugalska s jednou zlatou medailí
...Funchalu. Reprezentační tým odjel ve složení: Vendula Dušková, Anežka Floriánková, Dominika Míčková, Petr Frýba, Jonáš Kešnar, David Kratochvíl,
Arnošt Petráček a Tadeáš Strašík. O plavce se starali Jan „Hanys“ Šimek – reprezentační trenér, Alžběta Řehořková – asistentka reprezentačního
trenéra,...
paralympic.cz | 30.06.2022 | URL

Cyklistika

Dvě české stopy na Giro d'Italia Donne: Markéta Hájková a Tereza Neumanová
...hodně lidí. Když jsme se byly projet s kolegyněmi v rámci tréninku, všichni nás poznávali, zdravili a fotili. “ Eurosport/Getty Images Tereza
Neumanová (23) přestoupila do týmu Liv Racing Xstra a podepsala dvouletou smlouvu. Na mistrovství ČR obhájila titul, je to již její třetí. Přestup do...
roadcycling.cz | 30.06.2022 | autor: Petr Nejedlý | URL

Tenis

Krejčíková si zlepšila náladu ve čtyřhře. Se Siniakovou už jsou ve čtvrtfinále
...Krejčíková si po vypadnutí z wimbledonské dvouhry zlepšila náladu ve čtyřhře. Se svou parťačkou Kateřinou Siniakovou zvládly osmifinále, když 2:0
na sety porazily Kirsten Flipkensovou a Saru Sorribesovou. Osmifinále turnaje ve čtyřhře mezi dvojicí Krejčíková/Siniaková a Flipkensová/Sorribesová
byl...
tnbiz.cz | 03.07.2022 | URL

Obsahové duplicity: 03.07.2022 - tn.cz N1 URL

Plné znění

Atletika

Na MS letí 24 atletů bez Staňka
Právo | 01.07.2022 | rubrika: Sport | autor: Michal Osoba | N1

Čtyřiadvacet českých atletů je v nominaci pro světový šampionát, který se koná v americkém Eugene od 15. do 24. července. Absentuje několik
tradičních medailových opor. 
Halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk po vleklých potížích s kotníkem teprve o víkendu na mistrovství republiky zahájil sezonu a rozhodl se
upřednostnit přípravu na srpnový evropský šampionát. Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková už předem avizovala, že v
nabitém atletickém létě dá přednost rovněž kontinentálnímu šampionátu v Mnichově. 
Stejný postup zvolily i pátá vícebojařka z halového MS Dorota Skřivanová či maratonkyně Marcela Joglová, Eva Vrabcová a Moira Stewartová. Bývalá
dorostenecká mistryně světa na čtvrtce Barbora Malíková sezonu ukončila kvůli potížím s achilovkami. 
Nejvíc nadějí bude česká výprava vkládat do oštěpařů Jakuba Vadlejcha s Vítězslavem Veselým, medailistů z loňské olympiády v Tokiu, jejich kolegyně
Nikoly Ogrodníkové či mílařky Kristiiny Mäki, finalistky loňských olympijských her. Překážkářce Heleně Jiranové se ulevilo. Při mistrovství republiky v
Hodoníně doplatila na chybu svého oddílu, kdy byla přihlášena vedle své hlavní disciplíny i na trojskok, o čemž nevěděla. Když k němu nenastoupila, podle
pravidel nemohla nastoupit ani na překážky, čímž přišla o cenné body do žebříčku. I tak z něho jako poslední na mistrovství světa proklouzla. 

Česká nominace na MS Muži, 200 m: Jan Jirka, 400 m: Patrik Šorm, 1500 m: Filip Sasínek, 110 m př.: Petr Svoboda, 400 m př.: Vít Müller, 35 km chůze:
Vít Hlaváč, 4x400 m: Michal Desenský, Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm, dálka: Radek Juška, oštěp: Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý,
disk: Marek Bárta, desetiboj: Ondřej Kopecký, Jiří Sýkora. Ženy, 400 m: Lada Vondrová, 1500 m: Kristiina Mäki, Diana Mezuliáníková, 100 m př.:
Helena Jiranová, maraton: Tereza Hrochová, 20 km chůze: Eliška Martínková, 35 km chůze: Tereza Ďurdiaková, tyč: Amálie Švábíková, oštěp:
Nikola Ogrodníková. 

Tomáš Staněk je rád, že v sobě našel srdce bojovníka
Pražský deník | 30.06.2022 | rubrika: Sport / Praha | autor: MILAN NOVOTNÝ | N1

Strávíte týdny na soustředění v Africe, překonáváte tréninkové rekordy, těšíte se na závody, ale pak se na ně jen díváte. Hned v úvodu sezony se dvěma
šampionáty musel koulař Tomáš Staněk řešit trable. Poprvé se ukázal až na víkendovém mistrovství ČR v Hodoníně. Vítězství a výkon 20,76 metru byly
však slabou náplastí. 
Staňkovo jaro se totiž proměnilo v noční můru. Rutinní lékařský zákrok u něj znamenal komplikaci. V tuto chvíli je jasné, že mistrovství světa v Eugene
proběhne bez českého siláka. 
V květnu na tom byl atlet USK Praha dost dobře. Africké osobáky doma ještě vylepšil a s trenérem se domluvili, že sezonu zahájí při Pražském přeboru na
Julisce. 

JAK SE INFEKCE DOSTALA DO TĚLA? 

„Pár dní předtím jsem zkoušel nové boty na házení. 
Udělal se mi ale puchýř, a tak jsem mu pokulháváním ulevoval. Při tom jsem si ale trochu natáhl dentální vaz na vnitřní straně pravého kotníku. To se pak
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v závodě změnilo v natržení a musel jsem vynechat další starty,“ popsal jednatřicetiletý vrhač úvod nešťastného období. Na řadu přišla léčba. Pomoci měl
opich a vaz se skutečně hojil. Lékaři se ale rozhodli pro opakování injekce, a v tu chvíli nastal problém. Co jiným pomohlo, na to Staňkovo tělo
zareagovalo jinak. Neví se proč. 
„Jak jsem si dělal zábaly a k tomu používal různé mastičky, mohla být kůže moc nacuclá a vpichem se dovnitř asi zanesla infekce. Hned druhý den mi
kotník otekl, takže jsem na návrat do kruhu mohl zapomenout,“ líčil majitel čtyř halových medailí včetně loňského titulu na evropském šampionátu v
Toruni. 
Stodvacetikilový golem dostal horečku 39 °C , začal polykat širokospektrální 
antibiotika a hrozilo, že mu nasadí kapačky. „Antibiotika naštěstí zabrala, ale zánět se rozjel takovým způsobem, že jsem nemohl chodit a vyfasoval berle.
Na začátek sezony docela hustý... Pořád mi odebírali krev, aby se zjistilo, jestli zánět polevuje. Asi přededvěma týdny došlo ke zlepšení. Mohl jsem se
sám hýbat,“ pokračoval Tomáš Staněk. 
Jenže noha pořád bolela a otok nezmizel. „Dodnes je kotník oslabený. Když jsem šel na první posilku a dal si jen lehké předkopávání, pravačka se mi
úplně rozklepala. Pak příprava nabrala trochu směr, před republikou jsem si třikrát hodil. Ale říkal jsem si, že jestli v tréninku nedám dvacítku, nemá
cenu, abych do Hodonína jezdil,“ vykládal koulař s osobním rekordem 22,01. 
Když má nohu zafixovanou, házet může. Naplno to ale nejde. Musí být opatrný. 
Při druhém tréninku skutečně koule dvacet metrů přeletěla. Staněk je rád, že v sobě našel srdce bojovníka. V Hodoníně to vyšlo. Nastoupil ke třem
pokusům, ale víc nechtěl riskovat. 

BUDE HLEDAT AFRICKOU FORMU 

Rodák z Prahy neztrácí optimismus. Odjel na soustředění do Domažlic, kde se chce postupně vracet ke koulařskému standardu. 
„Vaz je už zahojený, ale necítím v něm plnou sílu. 
Když blbě došlápnu na drn, v kloubu zabolí. Je potřeba posílit kotník, aby ho okolní svaly podržely. Už je to na mojí práci, rehabilitaci a masérovi,“ zmínil
český rekordman. Po konzultaci s trenérem Petrem Stehlíkem a reprezentačním šéftrenérem Pavlem Slukou situaci vyhodnotili tak, že účast na
červencovém světovém šampionátu v Eugene nepřipadá v úvahu. 
„Vlastně se ani nemohu rozběhnout. Je paradox, že jsem v takovém stavu hodil 20,76. Bude lepší, když dám tělu čas a kotníku budu postupně přidávat.
C ílem je kvalitně se připravit na srpnový evropský šampionát v Mnichově. Hlavní je, že jsou pryč berle. Budu se snažit najít formu, jakou jsem si přivezl z
Afriky.“ 

Zázrak Lu! Česká čtvrtkařka (16) s krví z Angoly rychle dohání hvězdy
isport.cz | 01.07.2022 | rubrika: Atletika | autor: Martin Hašek | URL

Rodí se právě nová hvězda? Může to tak být, protože teprve šestnáctiletá atletka Lurdes Gloria Manuel udivuje senzačními časy, závodí už s dospělými a
příští týden bude na čtvrtce favoritkou ME do 18 let. Na svět přišla v Česku, pochází ale z kosmopolitní rodiny, tatínek se narodil v Angole, maminka v
Rusku. Nikdo jí neřekne jinak než Lu.

Bylo to napsané ve hvězdách. To se kdysi jeden mladý muž z Angoly jel učit na Kubu, odkud se dostal do Ruska.

„Tam se poznali s maminkou. Chtěli odjet za taťkovou starší sestrou do Belgie, ale byly s tím nějaké komplikace, tak si řekli, že zůstanou v Česku,“
vysvětluje příběh své rodiny Lurdes Gloria Manuel. „Rozumím něco portugalsky, umím rusky, tak se bavíme doma. A učím se angličtinu a francouzštinu.“

Teď je z ní šestnáctiletá slečna a její rodná země v ní má malý poklad. Vyrostla v atletické baště v Táboře, kde v klubu závodí v dětských kategoriích i její
mladší bratr Christian Teca a mladší sestra Angela Linda. V posledních sezonách sbírala Lurdes v mládežnických závodech úspěchy. A letos zatím všechno
vrcholí.

Před necelými dvěma týdny vystřihla na mládežnickém mistrovství republiky, populárním Gigantu, senzační rekord šampionátu 53,19. Dosavadní výkon
Zdeňky Seidlové smázla o víc než sekundu a první soupeřku v cíli porazila víc než o dvě.

„Já jsem si říkala, že bych si mohla zkusit zlepšit osobák, běžet těsně pod padesát čtyři. Když jsem doběhla, otočila jsem se a hledala jsem časomíru.
Vyskočilo tam 53,20, což pak ještě zlepšili. Vůbec jsem to nečekala,“ vzpomíná Manuel.

S tímhle časem je ve své věkové kategorii suverénně nejlepší v Evropě a příští týden tak bude na papíře jako jednička na dorosteneckém kontinentálním
šampionátu v Jeruzalémě. Bude to zatím highlight její kariéry.

„Nejdřív běhala delší tratě, pak přišla pandemie, neměly jsme tolik času na naběhávání objemů a daly se na kratší věci. A tam jsme objevily, co jí sedí
nejvíc,“ vypráví Šárka Chládková, která Manuel trénuje šestým rokem, v poslední době ve spolupráci s Ratislavem Šedinou.

Tím pravým je pro Lurdes krutý svět jednoho atletického kola, bolavých čtyři sta metrů.

„My jsme na to s trenérkou přišly omylem. Předtím jsem běhala osmistovky a šedesátky, chtěly jsme zkusit střed. Běžela jsem tenkrát ještě třístovku a
čas nebyl špatný. Zjistili jsme, že je to v tabulkách první čas,“ vysvětluje Manuel.

První opravdovou čtvrtku běžela ve čtrnácti. Od té doby se dvě sezony po sobě zlepšila minimálně o tři sekundy. Letos už se posunula o 1,38 sekundy, a
to na Gigantu nefinišovala z plných sil.

„Posledních padesát metrů si běžela sama, nemusela se prát o pozice. Když to bude na Evropě vyrovnané, může se vybičovat k jiným časům. Když se
dobře vyspí a má dobrou náladu, je schopná zaběhnout cokoli,“ vysvětluje Chládková. „U ní člověk limit neví. I já jako trenér vidím, že jsou tam rezervy,
které se dají přidávat. Trénink není postavený na nějakém stropu. Důležitým faktorem je talent, její odrazová schopnost a technika běhu, kterou jsme
trošku zdokonalovali. Lu strašně ráda závodí. Tréninky moc nemusí, ale závody miluje. A ráda překonává sama sebe.“

Manuel už konkuruje o mnoho starším soupeřkám. Vloni získala jako čerstvě šestnáctiletá na čtvrtce stříbro na mistrovství republiky do 22 let. Letos se na
stejné trati dostala už v hale do finále mistrovství republiky dospělých a o minulém víkendu v Hodoníně se prodrala do finále dvoustovky.

„Je to furt takové zvláštní. Jsou tam lidi, na které jsem před pár lety koukala, že jsou strašně dobrý a teď můžu stát mezi nimi,“ usmívá se Manuel.

Začátkem příštího týdne ji ale čeká souboj s věkově rovnými soupeřkami. Na evropský šampionát dorostu do Jeruzaléma pojede jako tabulkové číslo
jedna.

„Těším se, určitě to bude nová možnost i zkušenosti. Ale moc se neupínám na to, že jsem první. Může se stát úplně cokoli, něco se nepovede, někdo může
překvapit. Uvidíme, jaké tam budou soupeřky, jaké bude počasí. Byla bych ráda, kdybych se dostala do finále,“ plánuje Manuel.

Ve hře může být ohrožení dorosteneckého národního rekordu 52,66 sekundy, který vytvořila před čtyřmi lety Barbora Malíková při svém zlatém běhu na
stejné soutěži v maďarském Györu.

ČESKÉ TABULKY NA 400 METRŮ 2022

51,13
Lada Vondrová

52,2
Tereza Petržilková

52,74
Martina Hoffmanová

52,92
Nikoleta Jíchová

53,19
Lurdes Gloria Manuel

53,22
Barbora Malíková
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iSport TV
Atletika Life s Elizabeth Kopeckou: Tinder mi smazali, Jágr mě povzbuzuje v životě
iSport TV
Atletika Life s bobistou Záleským: Sprint i „Kokosy“. Políbil vejce?

Házená

Čtvrtfinále bylo blízko. Smutek nahradilo odhodlání, říká "kadeřnice" Königová
aktualne.cz | 30.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Sport | URL

Přestože české juniorky dokázaly zvítězit v obou zápasech osmifinálové skupiny mistrovství světa nad Německem i Slovinskem, po rozhodujícím utkání
Německa s Angolou postoupil díky lepšímu skóre do čtvrtfinále právě africký tým. Češky si tak zahrají jen o 9.-12. místo. Osmnáctiletá Kristýna
Königová ale dobře ví, že Češky i tak mohou uhrát nejlepší výsledek v historii.

Jak těžké je srovnat se s faktem, že ani čtyři vítězství z pěti duelů nestačily na postup do čtvrtfinále?

Po zápase v týmu panovalo velké zklamáni, že i přesto jak skvělé výkony jsme předvedly se nám nepodařilo postoupit. V (osmifinálové) skupině jsme
jako jediný tým vyhrály oba dva zápasy a ani to nám nestačilo. Každopádně jsme se oklepaly, měly ve středu volný den bez házené na odreagování a
jsme maximálně připravené na souboj s Japonkami, chceme z následujících dvou zápasů vytěžit maximum.

Sledovaly jste vývoj utkání Angoly s Německem a jaké byly bezprostřední reakce?

Samozřejmě. Byly jsme všechny nalepené na telefonu a držely palce. Smutek byla reakce číslo jedna. Ale pořád si říkáme, že i aktuální skupina o
umístění je pro českou házenou velký úspěch.

Vracíte se zpětně i k duelu s Angolou, které se z hlediska finálního skóre ukázalo jako zásadní?

To, že jsme ten zápas v závěru neutáhly a nechaly si výsledek utéct o 11 gólů, se s námi táhlo až doteď. Aktuálně už ale není čas na výčitky, je potřeba
udělat tlustou čáru a soustředit se na následující zápasy.

Kde vzít motivaci do nadcházejících duelů o 9.-12. místo?

V novodobé historii můžeme být nejlépe umístěný juniorský tým, co se české házené týče. A taky chceme udělat lepší výsledek než loni.

Pojďme od aktuálních témat více k vaší sportovní cestě. Jaké byly vaše začátky s házenou?

U nás v Kynžvartu je házená sport číslo jedna, takže jsem neměla moc na vybranou. Přivedl mě k tomu taťka, když mi bylo asi pět let. Taťka pak začal
trénovat a zlepšoval se v trénování, já v házené. Když jsem šla na střední do prváku na gympl, tak jsem začala hrát v Mostě, kde jsem pak zůstala dva
roky. Následně jsem se vrátila zpátky do Kynžvartu, protože jsme tam začaly hrát ženy, a od té doby působím tam.

Vždycky jste věděla, že je házená pro vás na prvním místě?

Ano, asi jsem neměla nikdy potřebu hrát jiné sporty, třeba tenis, volejbal nebo atletiku. Vždycky jsem do házené byla zapálená na 100 procent. Občas pro
srandu si jdu něco zkusit, třeba právě tenis, to je docela sranda. Případně cyklistiku nebo volejbal, když jsme třeba u vody.

Jaké jsou vaše házenkářské sny?

Určitě si jednou vyzkoušet zahraničí, zahrát si v nějakém větším týmu a mít tam výraznější roli. Ne jít do zahraničí si sednout na lavičku. To je asi můj
největší cíl. Co se zahraničního angažmá týče, hodně mě láká Francie. Bylo tam i hodně holek z Česka, hraje se tam rychlá házená a vypadá dobře. Nebo
by se mi líbily i severské země. Ale musí to být postupně - nemůžu teď úplně myslet na to, že si chci strašně moc zahrát finále Ligy mistrů nebo něco
takového. Nejbližší sen je být v seniorské reprezentaci a hrát co nejlépe českou soutěž, dokud v ní budu.

Co vnímáte jako vaše přednosti ve hře? A co jsou naopak vaše slabší stránky?

Asi, že jsem hodně rychlá a mám dobré načasování, co se týče přechodu dopředu. To bude asi největší přednost ve hře. Určitě bych chtěla zlepšit obranu,
tam cítím, že mám dlouho mezery, nicméně se to postupně zlepšuje.

Proč jste si vybrala zrovna křídlo, nebo vám bylo vybráno?

Bylo mi spíš vybráno. Když mě pozvali poprvé na reprezentační sraz, tak jsem hrála, stejně jako v dorostenkách, na středu i na křídle. Pak mě dal pan
trenér Červenka na levé křídlo, tam jsem se začala zlepšovat a cítit se jako doma.

V rámci juniorského mistrovství světa ve Slovinsku působíte jako skvělá parta. Jaké to je?

Jsem moc ráda za to, jaký máme kolektiv, protože ne vždycky se povede, že když se sejdou holky z celé republiky, tak si takhle sednou. Myslím si, že
máme fakt velké štěstí, že si všechny rozumíme a žádná z nás nemá problém se s někým bavit. Všichni si to užíváme, jelikož je to i náš poslední
šampionát takto společně. O to více jsme šťastné, že tu jsme, a snažíme se si to užít na 100 %.

Jak prožíváte momenty bezprostředně před zápasem? Soustředíte se spíš sama na sebe, nebo naopak vyhledáváte kontakt s ostatními?

Většinou těsně před zápasem, nebo když máme třeba hodinku, hodinku a půl do odjezdu, tak bývám sama - připravuju se, učešu se a potřebuju mít svůj
svět. Ale jinak přes den nebo i den předtím hodně povídám, někdy říkám i blbosti, ale potřebuju ze sebe tu nervozitu dostat. Obecně bývám dost
nervózní, klidně i den dopředu. Hodně to prožívám.

Pomáhají vám nějaké rituály?
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Musím si udělat copánky. A pak si obouvám první levou ponožku a levou botu.

Zrovna copánky v českém týmu hodně frčí. Zaplétáte si je navzájem?

Většinou to dělám všechno já a spoluhráčka Míša Smějová, pleteme je všem. Já sem jezdím vlastně na házenou i na kadeřnictví.

Co pro vás znamená reprezentovat?

Obrovskou čest. A také, že jsem zavázaná něčemu velkému, nesmím to brát na lehkou váhu. Naopak se snažím být co nejlepší a vydat ze sebe
maximum, abych dobře reprezentovala naší zemi, náš sport a celkově českou házenou.

Judo

Těšínskou osmičku běžel také olympijský vítěz Lukáš Krpálek
Týdeník Karvinsko | 28.06.2022 | rubrika: Sport | autor: (vrt) | N1

Přes tři sta běžců dokončilo 4. ročník Těšínské osmičky Nadace AGEL, kterou ozdobily skvělé sportovní výkony i známé tváře ve startovním poli v čele s
olympijským vítězem Lukášem Krpálkem. Účastníci charitativního běhu podpořili částkou 99 900 korun tři holčičky se zdravotním znevýhodněním,
Nelinka, Pavlínka a Klárka tak získaly šek na 33 300 korun. „Jménem Nadace AGEL bych ráda poděkovala všem běžcům, kteří svojí účastí podpořili tři
malé bojovnice. 
Ony a jejich maminky jsou pro mne těmi největšími hrdinkami,“ uvedla ředitelka závodu a Nadace AGEL Veronika Dostálová. 
Závod, jehož hlavním partnerem byla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), se konal po dvouleté covidové odmlce a účast na něm si nenechali
ujít profesionální sportovci, hobíci, rodiny s dětmi a celou trať dokonce absolvovali dva nevidomí běžci. 
Trať dlouhou 8,5 kilometru se startem v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí absolvovali sportovci všech generací. Do cíle v Parku Adama Sikory v České
Těšíně, kde Skupina AGEL také provozuje Nemocnici AGEL Český Těšín, doběhlo 303 účastníků. Nejrychlejším byl moderní pětibojař Marek Grycz, který
má blízko k oběma městům, trasu zdolal v čase 29 minut a 50 vteřin. „Je velice potřebné lidem ukázat, že i sportem můžeme společnosti pomáhat a chtěl
bych moc poděkovat organizátorům, že tuto akci dělají,“ řekl vítěz v cíli. Nejmladším účastníkům běhu bylo 8 let, nejstarším závodníkem v cíli byl
pětasedmdesátiletý sportovní matador Emil Trombik. 
Letošní Těšínská osmička Nadace AGEL měla rekordní účast. Mnohé z nich překvapilo, že se vedle nich postavil se startovním číslem 1 i dvojnásobný
olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Dnes již legendární judista doběhl do fanoušky zaplněného cíle za 41 minut. „Bylo to krásné odpoledne a jsem moc rád,
že jsem se Těšínské osmičky mohl zúčastnit. Běžel jsem delší trať po dlouhé době, takže to pro mě bylo trošičku utrpení. Ale všichni jsme si závod
společně užili a když jsem viděl nadšení těch, kteří běží kolem mě nebo se mnou, tak to bylo úžasné. Stejně tak byla hezká podpora od skupinek lidí podél
trati, kteří nám všem fandili. Věřím, že se tady zase uvidíme při dalším ročníku,“ dodal Lukáš Krpálek, který se po běhu zúčastnil společně s vynikajícím
stolním tenistou a pětinásobným olympionikem Petrem Korbelem autogramiády. A v bohatém doprovodném programu nechyběli ani členové HC Oceláři
Třinec i s mistrovským pohárem. 

***

Byl to můj první delší běh po pěti letech. Naposledy jsem uběhl pět kilometrů, když jsem shazoval do nižší váhovky. Chtěl jsem běžet na pohodu, ale jsem
závodník, lidé mě strhli, řekl bezprostředně v cíli Lukáš Krpálek 

Plavání

Seemanová i Horská s pěti tituly
Právo | 04.07.2022 | rubrika: Sport | autor: Martin Kézr | N1

Domácí plavecké mistrovství v pražském Podolí mělo hned dvě královny. Shodně pět individuálních titulů vylovily z bazénu Barbora Seemanová i
Kristýna Horská. 
Pro 22letou Seemanovou to byl důležitý test před mistrovstvím Evropy, které letos pojala jako vrchol sezony a jež ji čeká už za šest týdnů. „Jak jsem šla
z plného tréninku, tak to dost bolelo, ale za časy jsem ráda. Kráčím snad správným směrem, ladit formu na Řím teprve začnu,“ řekla plavkyně, která v
sobotu zvládla tři vítězná finále v rozpětí 50 minut. 
Horská se teprve před týdnem vrátila z budapešťského MS. „Co ve mně ještě zbylo, tak jsem prodala tady. Ve vodě jsem se cítila až nečekaně dobře,“
líčila. Podobně znakařka Simona Kubová hned po příjezdu ze šampionátu proměnila v triumf vystoupení na padesátce i stovce. 
Další účastník nedávného mistrovství světa Jan Čejka na 200 m vyhrál nejen svůj znak, ale i kraul a polohovku. „Bylo fajn si vyzkoušet i venkovní bazén,
který mě čeká v Římě,“ tvrdil reprezentant, jenž ale znakařskou stovku vynechal a na 50 m v tomto stylu nestačil na rivala Tomáše Frantu. Mrzel ho čas
26,01 i prohra rozdílem sedmadvaceti setin. 

Z výsledků mistrovství ČR v plavání v Praze – muži, 50 m znak: 1. Franta (Chomutov) 25,74, 50 m mot.: 1. Šefl(Ústí n/L) 23,94, 23,05, 100 m znak: 1.
Franta 55,61, 100 m mot: 1. Šefl53,00, 200 m vol.: 1. Čejka (Pardubice) 1:51,77, 200 m znak: 1. Čejka 2:00,33, 200 m prsa: 1. Zábojník (Kometa)
2:15,11, 200 m mot.: 1. Luňák (USK Praha) 2:00,78, 200 m pol.: 1. Čejka 2:03,03, 400 m vol.: 1. Gemov (Plzeň) 3:54,58, 400 m pol.: Bursa (Liberec)
4:20,74. 
Ženy – 50 m vol.: 1. Seemanová (Motorlet) 25,06, 50 m znak: 1. Kubová (Chomutov) 28,60, 50 m mot.: 1. Seemanová 26,62, 50 m prsa: 1. Horská
(Plzeň) 32,35, 100 m vol.: 1. Seemanová 55,48, 100 m znak: 1. Kubová (Chomutov) 1:01,09, 100 m prsa: 1. Horská 1:09,97, 200 m vol.: 1. Seemanová
1:59,18, 200 m prsa: 1. Horská 2:28,74, 200 m mot.: 1. Seemanová 2:14,69, 200 m pol.: 1. Horská 2:15,89, 400 m pol.: 1. Horská 4:52,71. 

Seemanová vyhrála na plaveckém MČR pět disciplín, zářili i Čejka a Benešová
sport.iDNES.cz | 03.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK | URL

Barbora Seemanová vyhrála na plaveckém mistrovství republiky pět disciplín. Úřadující mistryně Evropy na kraulové dvoustovce a šestá žena z
olympijských her se tak úspěšně vrátila do bazénu poté, co kvůli zdravotním problémům vzdala účast na světovém šampionátu v Budapešti.

Dvaadvacetiletá Seemanová v pražském areálu v Podolí ovládla tři kraulové a dva motýlkářské závody, dvakrát skončila druhá. Počtem medailí ji ale
předčila Alena Benešová, která i se štafetovými závody získala šest zlatých a tři stříbrné. Mezi muži byl nejúspěšnější Jan Čejka, který po návratu z MS
čtyři disciplíny vyhrál a pětkrát doplaval na druhém místě.

Čejka navíc pomohl pardubické smíšené štafetě k českému rekordu. Kvarteto Čejka, Moc, Šimánová, Vavřinová zaplavalo v polohovém závodu na 4x100
metrů čas 3:59,48. Další limity na srpnové ME přidaly Seemanová a znakařka Simona Kubová.

Mistrovství České republiky v plavání v Praze:

Muži - 200 m v. zp.: 1. Čejka (SCPA Pardubice) 1:51,77, 100 m prsa: 1. Netrh (PK Litoměřice) 1:02,14, 50 m znak: 1. Franta (Slávie Chomutov) 25,74,
100 m mot.: 1. Šefl (ÚAPS) 53,00, 400 m pol. záv.: 1. Bursa (PK Liberec) 4:20,74.

Ženy - 200 m v. zp.: 1. Seemanová (Motorlet Praha) 1:59,18, 100 m prsa: 1. Horská (Slávia VŠ Plzeň) 1:09,97, 50 m znak: 1. Kubová (Slávie Chomutov)
28,60, 100 m mot.: 1. Vavřinová (SCPA Pardubice) 1:01,87, 400 m pol. záv.: 1. Horská 4:52,71.

Smíšená štafeta 4x100 m v. zp.: 1. Kometa Brno 3:39,66.

Foto:
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Evropská vicemistryně Barbora Seemanová při svém stříbrném výkonu na 200 metrů kraulem.
AP

Zdravotně postižení sportovci

Ocenění Pardubického kraje získali
Bulvár | 01.07.2022 | rubrika: Prezentace | N1

paralympionik, vědec, hudebník, psycholožka a bunkrolog 

Na slavnostním večeru v Domě hudby předali zástupci Pardubického kraje novým laureátům nejvyšší krajská ocenění. 

„Ocenění Pardubického kraje předáváme už od roku 2014. Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj obdrželi paralympionik Adam Peška, vědec Petr Kalenda,
umělecký pedagog Miloslav Stříteský, klinická psycholožka Marta Kovářová a také známý bunkrolog Martin Ráboň, který bohužel nedávno nečekaně
zemřel. V kategorii Cena Michala Rabase za záchranu bylo nominací letos méně. Rád bych vyzdvihl opravdové hrdinství pana Michala Dvořáka při
záchraně chlapců, pod kterými se probořil led na Lanškrounsku. Tuto cenu předávala jako každý rok paní Zdenka Rabasová, manželka bývalého
hejtmana kraje. Kromě toho jsem se rozhodl udělit ještě dvě medaile hejtmana. 

První je pro pana 

Vladimíra Popelku za celoživotní přínos k rozvoji soudobé populární hudby druhé poloviny dvacátého století. Pan Popelka stál jako autor, aranžér nebo
dirigent u zrodu řady populárních písní a alb známých českých interpretů. Druhá medaile patřila paní Olze Slachové za její přínos v oblasti péče o osoby s
diabetem a za propagaci zdravého životního stylu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
Spolupracující média – Deníky Východní Čechy, Český rozhlas Pardubice a Východočeská televize V1 udělila Cenu médií fotografovi panu Ludvíku
Plašilovi, který se věnoval velkou část života fotografování pohlednic měst a obcí zejména z Pardubického kraje. 

CENA ZA ZÁSLUHY O PARDUBICKÝ KRAJ – LAUREÁTI ZA ROK 2021 Pan Adam Peška za úspěšnou reprezentaci v boccie a dobrý osobní příklad pro
zdravé i handicapované občany 

Pan Adam Peška trpí svalovou dystrofií. Od svých dvanácti let je členem TJ Léčebna Košumberk a od roku 2017 je i reprezentantem ČR v boccie. Jedná
se o sport podobný Pétanque, který byl upraven pro handicapované. Adam Peška hraje v kategorii BC3. Sportovci v této kategorii nejsou schopni
odhodit rukou. S pomocí sportovního asistenta, který obsluhuje rampu, vypouští míček a snaží se ho dopravit co nejblíže k tzv. Jacku (bílý míček). Míček
posílá z rampy pomocí inovačně upravené přilby. 
Kvalifikace na paralympiádu v Tokiu byla možná i díky finanční podpoře řady úžasných sponzorů a příznivců, kteří pro něj v roce 2019 uspořádali např.
charitativní Běh pro Adama, kterého se zúčastnilo mnoho běžců nebo charitativní koncert s výtěžkem i pro Adama. 
Po úspěšné kvalifikaci získal na LPH v Tokiu pro Českou republiku jednu ze dvou (českých) zlatých medailí. Za rok 2021 patřil k nejúspěšnějším
handicapovaným sportovcům Pardubického kraje i České republiky. Největším úspěchem bylo získání ceny Paralympic Sport Awards 2021 v kategorii
Best Male Debut, kterou uděluje Mezinárodní paralympijský výbor. 

Pan Petr Kalenda za dlouhodobé úsilí o popularizaci chemie u žáků všech stupňů škol 

Pan Petr Kalenda je děkanem fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nominován byl ale za svou podporu aktivitám usilujícím o rozvoj
zájmu žáků zejména základních a středních škol o chemii. Stál u zrodu dnes již celonárodní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, dlouhodobě
podporuje Festival vědy a techniky mládeže, působí jako porotce odborných soutěží zaměřených na žáky, podporuje i vzdělávací aktivity pro pedagogické
pracovníky středních škol. Řada z účastníků soutěží si později chemii zvolila jako svůj celoživotní obor. V roce 2021 obdržel pan Kalenda medaili MŠMT za
pedagogickou činnost. 

Pan Miloslav Stříteský za celoživotní dílo na poli hudby a přínos k rozvoji hudebního prostředí v Pardubickém kraji 

Pan Miloslav Stříteský je operní pěvec a hudební pedagog, je držitelem řady ocenění za uměleckou i pedagogickou činnost a za zásluhy o hudební umění.
Jako spoluzakladatel stál u zrodu dnešní Komorní filharmonie Pardubice a zasloužil se o vybudování materiálního zázemí konzervatoře Pardubice (podařilo
se mu získat pro tuto instituci budovu Domu hudby v Pardubicích). Díky jeho práci se podařilo pozvednout renomé pardubických hudebních institucí a škol
na nadregionální úroveň. 

Paní Marta Kovářová za neúnavnou snahu o prosazení inovativních přístupů v práci s pacienty a zlepšení podmínek rodin s postiženými dětmi 

Paní Marta Kovářová pochází z duchovně orientovaného prostředí, je klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou. Jako věřící po studiích obtížně hledala
pracovní uplatnění, řadu let působila jako psycholožka v nynější Hamzově léčebně v Luži – Košumberku. Po revoluci v roce 1989 se ihned zapojila do
šíření informací o moderních trendech v práci s postiženými. Stála také u startu zdravotních pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, které (mnohdy
poprvé) umožnily těmto rodinám společnou dovolenou, kdy si pečovatelé mohli oddechnout od svých povinností. Součástí těchto pobytů byla i spolupráce
s týmem odborníků, kteří pomáhali rodinám lépe pochopit a zvládnout jejich složitou situaci. V dalších letech usilovala o rozšíření psychologické péče na
Chrudimsku. 

Pan Martin Ráboň za mimořádný osobní přínos k obnově a uchování odkazu pevnostních objektů na Králicku - IN MEMORIAM 

Pan Martin Ráboň byl zakladatelem a ředitelem Společnosti přátel čs. opevnění, byl spoluautorem Akce C ihelna, největší přehlídky vojenské historické
techniky v regionu, a autorem řady článků a odborných publikací o pevnostních objektech. Více než třicet let usiloval o obnovu pevnostních objektů a o
dokumentaci historických událostí s nimi spjatých. Díky jeho práci se podařilo udržet a pozvednout zájem o tuto oblast historie na Králicku, dnes tyto
objekty navštěvují tisíce lidí ročně. Zemřel náhle, počátkem prosince 2021. 

CENA MICHALA RABASE ZA ZÁCHRANU – LAUREÁT ZA ROK 2021 Pan Michal Dvořák za záchranu života tonoucích dětí 

Dne 4. března 2021 se pan Michal Dvořák jako jediný z oslovených kolemjdoucích pokusil o záchranu dětí, pod nimiž se prolomil led Zámeckého rybníka v
Lanškrouně. Díky svým zkušenostem (pracuje jako kapitán lodi) postupoval s rozvahou a podařilo se mu udržet dva z tonoucích chlapců na hladině až do
příjezdu složek IZS. Ty chlapce ve věku kolem deseti let z vody vytáhli již v bezvědomí. Třetí tonoucí chlapec se, bohužel, ještě před příchodem pana
Dvořáka dostal pod led (pan Dvořák o něm v době záchrany nevěděl), a tohoto chlapce se již nepodařilo zachránit. Je tedy pravděpodobné, že i zbylí dva
chlapci by se bez pomoci pana Dvořáka sami do příjezdu IZS neudrželi na hladině a hrozilo by jim utonutí. 

Hodnocení světového šampionátu v plavání: Z Portugalska s jednou zlatou medailí
paralympic.cz | 30.06.2022 | URL

Světový šampionát v paraplavání 2022 se konal v portugalském Funchalu. Reprezentační tým odjel ve složení: Vendula Dušková, Anežka Floriánková,
Dominika Míčková, Petr Frýba, Jonáš Kešnar, David Kratochvíl, Arnošt Petráček a Tadeáš Strašík.

O plavce se starali Jan „Hanys“ Šimek – reprezentační trenér, Alžběta Řehořková – asistentka reprezentačního trenéra, Gustav Červený – fyzioterapeut a
kondiční trenér, tappeři Stanislava a Jiří Kratochvílovi a Radka Kučírková, manažerka týmu. Světového šampionátu se účastnilo 509 sportovců z 60 zemí.
Závod probíhal v bazénu Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal. Ranní rozplavby se plavali na deseti drahách, do odpoledního finálového bloku
postupovalo osm nejrychlejších plavců. Ubytování bylo zajištěno v hotelech Pestana, kde bylo vše potřebné. Doprava fungovala dle rozpisů
bezproblémově. 
Statistika české reprezentace 
– 1 zlatá medaile (Arnošt Petráček 50m znak) , pět čtvrtých, dvě pátá, čtyři šestá a jedno sedmé místo 
– 8 osobních zlepšení 
– 25. místo (1-0-0) v celkovém hodnocení zemí: první tři příčky obsadily reprezentační týmy Itálie (27-24-13), USA (24-9-7) a Brazílie (19-10-24) 
Kompletní výsledky šampionátu 
Hodnocení a výsledky jednotlivých českých reprezentantů 
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Cyklistika

Dvě české stopy na Giro d'Italia Donne: Markéta Hájková a Tereza Neumanová
roadcycling.cz | 30.06.2022 | autor: Petr Nejedlý | URL

Jedna má před sebou třetí Giro, předcházející dvě dokončila, druhá startuje poprvé, ale myslí i na etapový úspěch.

Markéta Hájková (22) jezdí v barvách stáje Bepink třetím rokem a již před časem vtipkovala, že patří v sestavě k služebně starším a chce se po ní, aby
rozdávala zkušenosti. Z Gira d´Italia již nějaké má, v roce 2019 obsadila při svém debutu 116. místo, o rok později skončila na 62. příčce. Na nedávném
domácím šampionátu obsadila v silničním závodě i v časovce shodně šesté místo. 
MH: „ Je to můj třetí start na Giru d´Italia, po letech 2019 a 2020 jsem loni chyběla. A strašně se těším, přestože z minulých let dobře vím, jak je náročné
tento závod dokončit. Na rozdíl od minulosti máme den volna po úvodních třech etapách na Sardinii, to je novinka. Mimochodem, zase poznám nové kraje,
na Sardinii jsem ještě nikdy nebyla. “ 

Vy a dlouhá stoupání? 
MH: „ V itineráři jsou minimálně dvě etapy, které můžeme označit jako horské. Já už asi nikdy nebudu patřit mezi špičkové vrchařky, ale kopce na Giru
jsem zažila, zvládla jsem je. Upřímně… nevím ale, jak na tom nyní se stoupáními jsem, v posledních závodech žádné srovnatelné kopce nebyly,
maximálně několik kilometrů, např. na Thüringen Ladies Tour. Takže jsem v takových kopcích závodila naposledy v únoru. Konkurence bude mimořádná
a nejsilnější týmy udělají závod co nejtěžší. Dokončit Giro d´Italia znamená, že musíte mít natrénováno, silnou vůli, co nejlepší regeneraci a štěstí. Zatím
jsem ho na Giru měla, pomaleji jsem se rozjížděla, první etapy se třeba nepovedly, ale poté už jsem se cítila lépe, výkonnost šla nahoru, což mě
motivovalo, že se daří každý den dokončit a posouvat se, že je to den po dni lepší a lepší. Nedovedu si to představit opačně, že by se mi ze začátku dařilo
a najednou přestalo. “ 

Jaké jsou cíle pro letošní ročník? 
MH: „ Ještě jsme neměli poradu, takže cíle nejsou pevně určeny. Začínáme v šesti, ale po šesté etapě odjedou dvě kolegyně na mistrovství Evropy do 23
let do Portugalska, Silvia Zanardi tam totiž obhajuje titul. Zůstaneme ve čtyřech, čímž bude všechno komplikovanější, ale v každé etapě necháme
všechno. “ 

Jaká je atmosféra Gira d´Italia? 
MH: „ Giro d´Italia má úžasnou atmosféru, je to v Itálii jednoznačně nejsledovanější ženský závod. Moje druhé Giro bylo v roce 2020 poznamenané
covidem, nyní je vše uvolněné, určitě přijde hodně lidí. Když jsme se byly projet s kolegyněmi v rámci tréninku, všichni nás poznávali, zdravili a fotili. “ 
Eurosport/Getty Images 
Tereza Neumanová (23) přestoupila do týmu Liv Racing Xstra a podepsala dvouletou smlouvu. Na mistrovství ČR obhájila titul, je to již její třetí. Přestup
do nizozemské stáje brala jako posun v cyklistické kariéře a letos dosáhla i na druhé místo v jedné z etap závodu Vuelta a Burgos Feminas. Na Giru d
´Italia startuje poprvé, ale s ambicemi na výborné etapové umístění. 
Třetí titul ve 23 letech, to je parádní bilance… Jaký úspěch ve světovém pelotonu byste podtrhla – druhé místo loni ve Švýcarsku, také druhé letos v
Burgosu, nebo čtvrté v jedné z etap Women´s Tour? 
TN: „ Domácí mistrovství jsme vzali docela vlažně, jela jsem po náročném tréninku, s myšlenkou buď to klapne, nebo ne. Hlavním cílem posledních týdnů
bylo přijet v co nejlepší kondici na Giro. Všechny holky se na Giro těší, také na fanoušky kolem trati, kteří se vracejí po covidu. Z výsledků bych nejvýše
postavila druhé místo v Burgosu, byl to World Tour závod, ale s etapami ve Velké Británii jsem byla celkově spokojená, výsledkově to bylo vyrovnané,
chybělo trošku štěstí, měla jsem i pád ve sprinterském dojezdu. “ 
Plány osobní a týmové? Emma Norsgaard Bjerg, Lotte Kopecky, Elisa Balsamo, C lara Copponi, Marta Bastianelli, hodně silná spurterská konkurence, jak
zvládnout takovou zkoušku? 
TN: „ V týmu jsme dvě sprinterky, já a Rachele Barbieri. Na ní se pojede v rovinatých etapách. V klasikářských kopcovitějších a v etapách s nějakým
krátkým stoupáním nedaleko před cílem, dostanu přednost já. Začínám se v kopcích cítit dobře, jsem na ně adaptovanější. Rachele má velké zkušenosti
ze sprintů už z dráhové minulosti, specializovala se na dráhu od juniorských kategorií. A zkušenosti hrají ve sprintu významnou roli, není to pouze o
maximálním výkonu, ale dostat se tam, být na správném místě. Pro mne to bude obohacující z druhé strany, byla jsem v závodech sprinterkou týmu, nyní
budu rozjíždět kolegyni, což budou nové zkušenosti, které mi mohou pomoci do budoucna. Budu tedy pomáhat Rachele, ale pokud se v kopcích udržím a
odpadnou Rachele i další sprinterky, z menší skupiny to bude pro mne. A chceme etapové vítězství, bylo by to super, šance ve sprinterských dojezdech
vidím. A co nejvíce umístění v top 10, aby se povedla. Ovšem špičkových sprinterek je v pelotonu hodně, kromě Loreny Wiebes, která se soustředí pouze
na Tour de France Femmes. “ 

A Tour de France Femmes? 
TN: „ Vypadá to, že startovat nebudu. Před časem bylo otazníkem i Giro d´Italia, nevěděla jsem, jak na tom zdravotně budu, nebyla jsem po covidu v
kondici, ale na Women´s Tour to bylo dobré, ukázala jsem se pozitivně. Po Giru se připravím na druhou část sezony, měla bych jet v srpnu Scandinavii,
poté Vueltu a MS i ME. “ 
Eurosport/Getty Images 

Otázka pro obě – kdo vyhraje Giro d´Italia? 
TN: „ Annemiek van Vleuten. V nejtěžších dojezdech se projeví její síla. “ 
MH: „ Annemiek van Vleuten. Už oznámila, že příští rok bude její poslední. A za ní je hodně jmen, která se budou ucházet o přední příčky. “ 
Giro d´Italia Donne startuje dnes 30. června na Sardinii. Má 10 etap v 11 dnech. Rozhodující pro celkovou klasifikaci by měly být horské 7. až 9. etapa na
severu Itálie, závod skončí 10. července v Padově. V posledních 5 letech vyhrály závod pouze Anna van der Breggen a Annemiek van Vleuten. Markéta
Hájková pojede v barvách stáje Bepink s číslem 25, Tereza Neumanová v sestavě Liv Racing Xstra s číslem 116. Giro d´Italia vysílá Eurosport 1, první,
druhou a čtvrtou etapu živě, v dalších dnech v případě časové kolize s etapami Tour de France po jejich skončení ze záznamu. 

Tenis

Krejčíková si zlepšila náladu ve čtyřhře. Se Siniakovou už jsou ve čtvrtfinále
tnbiz.cz | 03.07.2022 | URL

Barbora Krejčíková si po vypadnutí z wimbledonské dvouhry zlepšila náladu ve čtyřhře. Se svou parťačkou Kateřinou Siniakovou zvládly osmifinále,
když 2:0 na sety porazily Kirsten Flipkensovou a Saru Sorribesovou.

Osmifinále turnaje ve čtyřhře mezi dvojicí Krejčíková/Siniaková a Flipkensová/Sorribesová byl od začátku vyrovnaný. Jenže za stavu 3:2 belgicko-
španělský pár českou dvojici brejknul a odskočil do vedení 4:2 a později už na 5:2. 
Jenže Češky se nevzdaly a uhrály čtyři gemy v řadě. Poté mohly první sadu dopodávat, jenže čistou hrou o servis přišly. Rozhodnout tak musel tiebreak,
ve kterém české duo dominovalo a vyhrálo 7:2. 
I ve druhém setu ztratily podání jako první Češky, ale o pár chvil později se jim podařilo srovnat krok. Poté se dostaly dokonce do vedení 5:3, jenže
Flipkensová se Sorribesovou uspěly na returnu. Na něm vzápětí zaúřadoval i český pár, využil druhý mečbol a po výsledku 7:6 a 6:4 postoupil mezi osm
nejlepších dvojic turnaje. 
Ve čtvrtfinále Wimbledonu se Krejčíková se Siniakovou představí počtvrté v řadě. Loni to pro ně byla konečná, ale například v roce 2018 slavný turnaj v
All England C lubu vyhrály. O postup do semifinále se poperou s dvojicí Melicharová. 
Prohlédněte si prostory slavného Wimbledonu: 
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