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Ve školách se bude na podzim testovat tělesná zdatnost žáků
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...mistrovství světa ve vodním slalomu. Jenže na rozdíl od kajakářské soboty to Čechům v Augsburgu už necinklo.

Nejlepší byla sedmá místa Gabriely Satkové a Vojtěcha Hegera. Loňský světový šampion z bratislavského MS Václav Chaloupka skončil devátý,
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Kanoistky obhájily zlato v týmech, ostatní kategorie bez medaile Kanoistky zvítězily i se třemi trestnými
doteky. Bramborová pozice nakonec připadla i
...kanoistky Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Martina Satková otevřely své Mistrovství světa v německém Augsburgu zlatem.

Obhájily tak titul šampionek z loňské Bratislavy. Ostatním kategoriím se bohužel jízdy nevyvedly. Kajakáři i kajakářky skončili 4., kanoisté až 6. 
„Jsem za to...
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Kolínská cyklistika dala o sobě vědět. Na republice získala dva tituly
...na trati odehrávají takové souboje jako při Mistrovství České republiky ve Stupně.

Týmová štafeta s označením 1 ve složení Robert Hula, Tereza Tvarůžková, Simona Spěšná a Patrik Černý si dojela pro mistrovský titul.

Štafeta s označením 2 s výrazně mladším uskupením závodníků, kde...
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Plné znění

VICTORIA VSC MŠMT

Ve školách se bude na podzim testovat tělesná zdatnost žáků
ct24.cz | 27.07.2022 | rubrika: Domácí | autor: den | URL

Získat informace o tělesné zdatnosti žáků a poskytnout školám zpětnou vazbu i doporučení bude mít za cíl testování, které pro nadcházející školní rok s
dalšími institucemi připravila Česká školní inspekce. Pohybové dovednosti dětí jsou dlouhodobě špatné a ještě je zhoršila omezení při epidemii covidu.
Průzkum se bude konat na základních a středních školách po celém Česku. Výsledky plánuje inspekce zveřejnit na začátku příštího roku.

Testování se bude týkat asi 250 tisíc žáků, a to v třetích a sedmých třídách základních škol, odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a v druhých
ročnících středních škol. Podílet se na něm budou vedle inspekce také Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), Vysokoškolské sportovní centrum
(VSC) Victoria a tělovýchovné fakulty z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. „Na základních školách to bude skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy.
V případě středních škol bude běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu,“ popsal ústřední školní inspektor Tomáš
Zatloukal. Cviky pro testování podle něj vybrali odborníci ze sportovních fakult. Stanoví se u nich časové požadavky a podmínky materiálního či
personálního zabezpečení.

Systém výsledků

Data bude inspekce sbírat v nově vytvořeném systému, do kterého budou moct učitelé ukládat výsledky žáků i později po skončení průzkumu, uvedl
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ústřední inspektor. Vyučující tak podle něj budou moct sledovat vývoj zdatnosti svých žáků a inspekce na základě toho bude moct pro školy pravidelně
připravovat vhodná doporučení ke zlepšení. Jak řekl, nepředpokládá, že by doporučila zavést ve školách třetí hodinu tělesné výchovy.

„Bude to (doporučení) spíše rozvoj pohybových aktivit ve škole, kde je pro to velký prostor (i mimo hodiny tělocviku), ale není využíván,“ míní. Připomněl,
že již dříve inspekce vytvořila návod pro rozvoj pohybových aktivit na prvním stupni základních škol.

Podle ředitelky VSC Victoria Lenky Kovářové by měl průzkum přinést nejen zjištění o dovednostech dětí, ale i o tom, co je pro rozvoj dětí v tělocviku
přínosné. AŠSK doufá, že data z testování povedou i ke zlepšení podpory sportování dětí ze strany státu.

Kanoistika - slalom

Kanoistům to necinklo. Nejlépe dojeli sedmí Gabriela Satková a Vojtěch Heger
denik.cz | 31.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Milan Novotný | URL

Augsburg (od zvláštního zpravodaje Deníku v Německu) – Č tyři finálové účasti kanoistů přinesl nedělní program mistrovství světa ve vodním slalomu.
Jenže na rozdíl od kajakářské soboty to Čechům v Augsburgu už necinklo.

Nejlepší byla sedmá místa Gabriely Satkové a Vojtěcha Hegera. Loňský světový šampion z bratislavského MS Václav Chaloupka skončil devátý,
Martina Satková uzavírala finálovou desítku.
Fišerová nechce problémy rozebírat

V předcházejících semifinálových jízdách skončili další dva závodníci, kteří patřili k favoritům. Spolufavoritka Tereza Fišerové skončila až devatenáctá. A
protože v sobotu zůstala i mimo kajakářské finále a pak neprošla ani kvalifikací v Extreme Kayaku, tak se její medailový účet na tomto šampionátu
zastavil u zlata z kanoistických hlídek.

„Myslím, že jsem se potýkala se spoustou problémů, které nechci teď rozebírat. Jsem hrdá, že jsem to sjela a že to mám za sebou. Pocity se střídají. Po
včerejšku tam byly slzy. Od začátku sezony toho bylo moc. Určitě mi to pomůže do budoucnosti, vrátím se silnější,“ dodala závodnice, která na
květnovém ME v Liptovském Mikuláši získala tři medaile včetně titulu v Extreme Kayaku.

Loni stříbrný z OH v Tokiu Lukáš Rohan byl po vypadnutí v semifinále hodně zklamaný. Třikrát chyboval a skončil také devatenáctý. „Loni v Bratislavě
jsem se třemi šťouchy postoupil, ale to byla spíš výjimka potvrzující pravidlo. V podstatě je to nemožné. Mně nevyšel vršek, tam mi to moc nejelo,“ krčil
rameny.
Heger má zážitek do konce života

Jednadvacetiletý Heger zažil boj o medaile na seniorském MS poprvé. Jel v rámci svých možností, ovšem soupeři byli nepatrně rychlejší. Navíc se
nevyvaroval doteku branky. „Bylo to neuvěřitelné. Tady v Augsburgu, kde byla tak neuvěřitelná kulisa, jsem si moc hrozně užil. Je to zážitek zážitek do
konce života,“ vykládal.

„Nemůžu říct, že jsem měl úplně medailová očekávání, ale na pódium bych samozřejmě hrozně rád stál. Jak loni vyhrál Váša, a tak víme, že na medaili
máme, ale musí se všechno sejít. Dneska bohužel v závěru přišly chybičky, tak si myslím, že si medaili musím ještě počkat,“ pokračoval.

Mladší ze sester Satkových čtyřikrát rozkývala zavěšené tyče a na lepší umístění tak nemohla pomýšlet. „Hrozně mě mrzí, že jsem to zakončila takhle. I
kdybych nebyla na medailové pozici, s menším počtem chyb bych byla spokojená,“ líčila za cílem.

„Zkrátka jsem si to nepohlídala a v konci mi možná trochu došly síly. Možná jsem se víc soustředila na další brány a zapomněla jsem si hlídat ty, ve
kterých jsem právě byla. A jak člověk začne takhle přemýšlet, už to není ono. Ale tak to prostě je. Bojovat se musí až do konce, ať to stojí, co to stojí,“
přemítala.

K nesmírné radosti domácího publika vyhráli Němci. Sideris Tasiadis ke stříbru a bronzu z olympiád přidal premiérové zlato z MS, Andrea Herzogová
navázala na prvenství z roku 2019. Australská hvězda Jessica Foxová, olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa, skončila druhá stejně jako jako o
den dřív v závodě kajakářek.

Kajakář Přindiš je po čisté jízdě světovým šampionem. Prskavec byl pátý
sport.iDNES.cz | 30.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Vít Přindiš se po parádní čisté jízdě stal v Augsburgu mistrem světa ve vodním slalomu. Český kajakář se svého nejcennějšího zlata dočkal po třech
kontinentálních titulech včetně jednoho v extrémním slalomu. Olympijský vítěz z Tokia a jeho tréninkový partner Jiří Prskavec byl pátý. Měl sice
nejrychlejší čas, ale srazily ho čtyři trestné sekundy.

Přindiš, který na německém kanále ovládl kvalifikaci a v semifinále byl třetí, zvládl stejně jako další tři závodníci v pořadí zrádnou trať čistě. Druhého Itala
Giovanniho de Gennara porazil o 71 setin, třetí Francouz Boris Neveu dojel o dalších 26 setin zpět. Před Prskavce se dostal ještě čtvrtý Slovák Jakub
Grigar.

Třiatřicetiletý Přindiš byl na MS dosud nejlépe stříbrný před pěti lety v Pau, kde nestačil pouze na Ondřeje Tunku. Stal se čtvrtým českým mužským
mistrem světa na kajaku, kromě Tunky to dokázali ještě Vavřinec Hradilek (2013) a dvakrát Prskavec (2015 a 2019).

„Nevím, jestli mi to už došlo,“ řekl Přindiš po slavnostním vyhlášení se zlatou medailí na krku. „Po mém vnitřním neúspěchu, kdy jsem si nevyjel
olympiádu (v Tokiu), jsem si řekl, že je to můj cíl na následující rok. Loni se to nepodařilo smolně v Bratislavě, a letos jsem se připravil stejně dobře a
klaplo to,“ dodal.

Mezi ženami obhájila titul z Bratislavy domácí Němka Ricarda Funková a přidala další úspěch ke zlatu z loňské olympiády v Tokiu. O 1,31 sekundy předčila
hvězdnou Australanku Jessicu Foxovou, která tak nevylepšila svou rekordní bilanci osmi individuálních triumfů ze světových šampionátů. Bronz brala další
německá kajakářka Elena Liliková, na vítěznou krajanku ztratila téměř tři sekundy.

Tereza Fišerová, Antonie Galušková a Tunka vypadli v dopoledním semifinále.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo):

K1:

Muži: 1. Přindiš (ČR) 94,78 (0 tr. sekund), 2. De Gennaro (It.) -0,71 (0), 3. Neveu (Fr.) -0,97 (0), ...5. Prskavec -3,45 (4), v semifinále 21. Tunka (oba
ČR).

Ženy: 1. Funková (Něm.) 101,14 (0), 2. J. Foxová (Austr.) -1,31 (0), 3. Liliková (Něm.) -2,85 (2), ...v semifinále 17. A. Galušková, 29. Fišerová, Valíková
(všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 2 / 3

https://www.denik.cz/ostatni_sport/heger-satkova-kanoistika-mistrovstvi-sveta-nemecko.html
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/augsburg-kanoistika-mistrovstvi-sveta.A220730_103310_sporty_ald
http://www.newtonmedia.eu/


Foto:
MISTR SVĚTA. Český kajakář Vít Přindiš se v cíli raduje z vítězství.
Ivana Roháčová

FotoGallery:
Český kajakář Jiří Prskavec na mistrovství světa v Augsburgu.
Ivana Roháčová

Vit Přindiš
Ivana Roháčová

Antonie Galušková
Ivana Roháčová

MISTR SVĚTA. Český kajakář Vít Přindiš se v cíli raduje z vítězství.
Ivana Roháčová

Kanoistky obhájily zlato v týmech, ostatní kategorie bez medaile Kanoistky zvítězily i se třemi trestnými
doteky. Bramborová pozice nakonec připadla i
cysnews.cz | 28.07.2022 | autor: Iva Roháčková | URL

České kanoistky Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Martina Satková otevřely své Mistrovství světa v německém Augsburgu zlatem.

Obhájily tak titul šampionek z loňské Bratislavy. Ostatním kategoriím se bohužel jízdy nevyvedly. Kajakáři i kajakářky skončili 4., kanoisté až 6. 
„Jsem za to hrozně ráda, protože ten pocit po dojetí nebyl dobrý, navíc v cíli není výsledková tabule, takže jsme byly zklamané. Ale pak přišli ostatní z
týmu a ptali se, proč jsme tak smutné,“ už se smíchem vypráví Martina Satková. 
„Mám z toho obrovskou radost, jsem ráda, že jsme obhájily titul a ukázaly tady Němcům, že jim to všechno nepatří,“ narážela na německé vítězství mezi
kajakářkami i kajakáři Gabriela Satková. „I přes to všechno, co jsme udělaly na začátku je vidět, že jsme zachovaly klidnou hlavu a že to umíme za
jakýchkoli okolností,“ popisuje mladší sestra Gabriela nepříjemnou situaci v horní části tratě, kde se Martina musela vracet do jedné z bran a prohodily si
pořadí v hlídce. 
„V cíli jsme ani jedna nevěděly, co si máme myslet, na co by to tak mohlo stačit. A je to neuvěřitelné začít takhle mistrovství světa,“ dodává šťastná
Fišerová, která startovala společně s Antonií Galuškovou a Barborou Valíkovou také v hlídce kajakářek. Ty bohužel s 1 trestnou penalizací skončily
těsně pod stupni vítězů na 4. místě. 
„Myslím, že jsme to nechali v první části. Tam nám to moc nejelo, tam jsme já i Ondra trošku ztráceli a Vítek to nemohl úplně tlačit dolů, což dělá ten čas.
3. loď musí mít pořád prostor, aby mohla jet. A pak jsme celkem jeli, co jsme chtěli, ale ty výkony byly vysoko, tak to nestačilo. Rozhodně ale můžu
mluvit o zlepšení oproti loňskému roku,“ hodnotí Prskavec, který se na loňském MS vracel do jedné z bran. 
O bronzovou medaili připravila českou kajakářskou hlídku 2vteřinová penalizace. „Už jsem si to někdy zažil a vím, co mě bude čekat. Jsem na to
připravený,“ vtipkuje Tunka, když si ho za nešťastný dotyk Prskavec s Přindišem dobírají. „Je to mrzuté. Před chvilkou jsme si ještě říkali, že máme
medaili, teď už ji nemáme. Francouzům upsali 52 trestných vteřin, ale tak to je,“ popisuje Přindiš, který se svými kolegy ještě před několika vteřinami
věřil, že vybojovali bronz. „Já bych spíš hledal chybu v té naší jízdě, kde jsme dostali od Němců místních skoro 3 vteřiny. Což je hrozně moc časem a to
byla ta hlavní chyba,“ dodává Přindiš. 
Až na 6. místě skončil tým kanoistů ve složení Lukáš Rohan, Václav Chaloupka a Vojtěch Heger, kteří po loňském stříbru mysleli na medaili. „Dali jsme
3 šťouchy, to je samozřejmě hodně. Takže to je škoda, na druhou stranu to dneska bylo vysoko, Slovinci jeli super čas, který by v kajakářích stačil na
medaili. Nepovedlo se nám to no, snad to zlepšíme v individuálním závodě,“ hodnotí Rohan. 
Mistrovství světa ve vodním slalomu pokračuje zítra kvalifikačními jízdami kajakářek a kajakářů. Ženy startují v 9:15, muži v 10:34. 
Napsal Tereza Prskavcová/kanoe.cz, dne 27. červenec 2022. 

Cyklistika

Kolínská cyklistika dala o sobě vědět. Na republice získala dva tituly
kolinsky.denik.cz | 28.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Redakce | URL

Uplynulý víkend patřil národním šampionátům Slovenska a Česka v jízdě na horských kolech, kde se velice dařilo kolínské cyklistické stáji Expres CZ –
Tufo Team.

Matěj Ulík, na rozdíl od zbytku týmu, stál na startu Mistrovství Slovenské republiky v Košicích. Na fyzicky náročné trati s velkým převýšením zcela
suverénně zužitkoval odtrénované hodiny a také správnou volbu lehkého kola s pevným rámem. Svým soupeřům nedal žádnou šanci a připsal si tak do
své sbírky další titul Mistra Slovenské republiky.

Síla týmu se opět ukázala ve smíšených štafetách

To, že černožluté kolínské dresy nejsou jen o individualitách, ale hlavně o síle celku, se i letos ukázalo ve smíšených štafetách.

Závod, který se odehrává pouze na vrcholných akcích je sám o sobě divácky velmi atraktivní. O to více, když se na trati odehrávají takové souboje jako
při Mistrovství České republiky ve Stupně.

Týmová štafeta s označením 1 ve složení Robert Hula, Tereza Tvarůžková, Simona Spěšná a Patrik Černý si dojela pro mistrovský titul.

Štafeta s označením 2 s výrazně mladším uskupením závodníků, kde byl elitní muž nahrazen juniorem v čele s Danielem Rubešem, Františkem Hojkou,
Amálii Gotwaldovou a Karolínou Bedrníkovou přidala krásné třetí místo.

Další medailovou nadílku otevřeli junioři. „Jejich závod byl velmi napínavý, jelikož první desítka mladých závodníků je opravdu vyrovnaná. A my jsme
rádi, že mezi nejaktivnější závodníky patřil náš Patrik Černý, který dojel v celkovém pořadí jako druhý,“ uvedl trenér Jan Slavíček.

Velmi dobře jej doplnili i jeho kolegové. Konkrétně pátý František Hojka a devátý Daniel Rubeš.

Pekelně žhavá želízka měla kolínská stáj i v ženské kategorii. Tereza Tvarůžková předvedla velmi aktivní výkon a v cíli se mohla radovat z druhého
místa.

V kategorii do 23 let pak bronzovou medaili brala Karolína Bedrníková.

Srdnatý souboj předváděl mezi muži i Robert Hula, kterému jen velmi těsně utekla medaile. V cíli mu patřilo pěkné čtvrté místo v kategorii do 23 let.

(Martin Řehák)
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