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Atletika

STANĚK: parádní rána!
...se přiblížil českému rekordu Tohle je velká česká naděje pro atletické mistrovství Evropy. Koulař Tomáš Staněk ukázal formu na závodech v
lucemburském Schiffl ange, když se nedělním výkonem 21,94 metru přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu národnímu rekordu pod širým nebem. V
letošních...
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Kanoistika - rychlost

Martin Fuksa slaví další bronz, deblkajakáři těsně za medailí, Paloudová pátá Pět finálových jízd s českou
účastí nabídl závěrečný den světového šampi
...deblová posádka Jakub Špicar, Daniel Havel – od bronzu je dělilo pouhých 14 setin sekundy. Pátou příčku ve finále kilometru obsadila kajakářka
Anežka Paloudová, deblkanoisté Antonín Hrabal, Jiří Zalubil se radují z šestého místa, deblkajak Vilém Kukačka s Janem Vorlem skončili osmí. 
Svou...
cysnews.cz | 07.08.2022 | autor: Iva Roháčková | URL

Zdravotně postižení sportovci

Paralympijský vítěz David Drahonínský je letos také mistrem Evropy
...BERNATSKÝ, moderátor -------------------- A teď skvělá zpráva z Říma. Paralympijský vítěz David Drahonínský je letos také mistrem Evropy. Tereza
Brandtlová vybojovala v soutěži žen stříbro. redaktor -------------------- Mužské Česko-turecké finále dopadlo lépe pro David Drahonínského. Ten
trefil...
ČT 1 | 07.08.2022 | rubrika: 19:45 Branky, body, vteřiny | N1

Drahonínský s Brandtlovou bronzoví na ME v paralukostřelbě
...Stadionu dei Marmi v olympijském parku a českým reprezentantům to hned při první příležitosti „cinklo“! V souboji o 3.místo smíšených dvojic W1
David Drahonínský a Tereza Brandtlová porazili turecký pár Fatma Danabasová a Yigit Caner Aydin 135:131 a získali bronzové medaile. Oba aktéři
se...
paralympic.cz | 06.08.2022 | URL

Cyklistika

Neumanová osmá na Postnord Vargarda WestSweden
...mistryně Tereza Neumanová dojela osmá na prestižním jednorázovém závodě Postnord Vargarda WestSweden. Původní vítězku Marianne Vos
rozhodčí diskvalifikovali a triumf tak slaví francouzská mistryně Audrey Cordon-Ragot. Poměrně nepříjemný byl závěr švédského závodu kategorie
WorldTour. Marianne Vos...
roadcycling.cz | 07.08.2022 | autor: Marek Matějka | URL
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Koulař se přiblížil českému rekordu 

Tohle je velká česká naděje pro atletické mistrovství Evropy. Koulař Tomáš Staněk ukázal formu na závodech v lucemburském Schiffl ange, když se
nedělním výkonem 21,94 metru přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu národnímu rekordu pod širým nebem. 
V letošních evropských tabulkách vyskočil na druhé místo a pro ME v Mnichově je rázem favoritem. 
SCHIFFLANGE/PRAHA – Světový šampionát v Eugene nechal být, aby své těžce zkoušené vrhačské tělo pořádně nachystal na druhý vrchol sezony. A
koulaři Tomáši Staňkovi se taktika zatím vyplácí. 
Po jarním zranění kotníku Staněk zahájil sezonu až na mistrovství republiky koncem června. V červenci se místo výletu do Ameriky věnoval přípravě a na
závodech v Pacově a Novém Městě nad Metují se už dvakrát dostal za hranici 21 metrů. A vše dosud vyvrcholilo v neděli v Schiffl ange, kde vypálil výkon
21,94. Tak daleko venku vrhnul kouli naposledy před pěti lety. 
Loňský halový mistr Evropy tak konečně prodává povedenou zimní přípravu. 
„Hlad po halové sezoně, kdy jsem měl zraněný loket, asi přispěl, že jsem si udělal spoustu osobních rekordů, hlavně v koulařském kruhu. Zaměřili jsme
se na to, abych nebyl připraven fyzicky mimo kruh, ale spíš v kruhu,“ vysvětloval Staněk. „Hodně jsme házeli, s různými koulemi, váhami jsem si udělal
osobní rekordy.“ V nadějné formě ho ale zastavilo zranění kotníku. Staněk vynechal celou první půlku sezony a místo světového šampionátu se zaměřil na
mistrovství Evropy. Dva týdny před začátkem atletických soutěží v Mnichově se ale výkonem z Lucemburska dostal na druhé místo evropských tabulek.
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Dál zatím letos vrhnul jen Ital Zane Weir, který v březnu předvedl výkon 21,99. Ve světových tabulkách je Staněk letos šestý. 
V kariéře zatím jen třikrát předvedl lepší výkon. V roce 2017 výkonem 22,01 v Schönebecku překonal tehdy třicet let starý národní rekord Remigia
Machury. Stejná čísla mu změřili i za dva měsíce ve Varšavě. V roce 2018 v Düsseldorfu pak Staněk stanovil halový národní rekord svým zatím životním
vrhem 22,17. 

Kanoistika - rychlost

Martin Fuksa slaví další bronz, deblkajakáři těsně za medailí, Paloudová pátá Pět finálových jízd s českou
účastí nabídl závěrečný den světového šampi
cysnews.cz | 07.08.2022 | autor: Iva Roháčková | URL

Druhé finále, druhý bronz. Kanoista Martin Fuksa dnes v Kanadě absolvoval závod na olympijském kilometru, ze kterého si odváží opět bronzovou
medaili.

Těsně za stupni vítězů skončila na pětistovce deblová posádka Jakub Špicar, Daniel Havel – od bronzu je dělilo pouhých 14 setin sekundy. Pátou příčku ve
finále kilometru obsadila kajakářka Anežka Paloudová, deblkanoisté Antonín Hrabal, Jiří Zalubil se radují z šestého místa, deblkajak Vilém Kukačka s
Janem Vorlem skončili osmí. 
Svou druhou medaili opět bronzovou vybojoval skvělým finišem na olympijském kilometru Martin Fuksa. 
„Je to perfektní, medaile se vždycky počítá. Odjedu spokojený, dvě medaile byly cíl, který jsem si chtěl splnit. Upřímně jsem chtěl být na stupních ještě
trochu výš, ale vzhledem k tomu, co tu panovalo a s čím jsem se potýkal, si myslím, že je to skvělé a za výsledky jsem rád,“ zhodnotil kanoista, který
svou medailovou sbírku ze světových šampionátů rozšířil na dvanáct cenných kovů. 
Těsně od bronzu skončili deblkajakáři Josef Špicar s Danielem Havlem – na třetí příčku ztratili pouhých 14 setin sekundy. 
„Jízdu hodnotím jako povedenou. Bylo to v těžkých podmínkách, celé závody fouká silný protivítr, což ubírá síly. Jeli jsme i čtyřkajak, takže jízd máme za
sebou docela hodně, ale myslím, že jsme se s tím poprali na výbornou. Brambora nás trochu mrzí, ale výsledek je dobrý,“ okomentoval Havel. 
Ve finále kilometru dopádlovala pro pátou příčku. „Chtěla jsem se dostat do finále, páté místo už je taková třešnička na dortu. Jednalo se o těžký závod,
foukal silný protivítr, ale mám trénink z divoké vody, takže jsem si řekla, že se s tím musím porvat. Jsem ráda, jak jsem to nakonec zvládla. Z pátého
místa jsem nadšená,“ usmívala se Paloudová. 
Velká spokojenost v českém týmu panovala i po dojetí finále deblkánoistů na kilometru, kde nechyběla posádka Antonín Hrabal, Jiří Zalubil. „Šesté místo
je bomba, jsme nadmíru spokojení. Jen škoda posledních sto metrů, kde jsme možná bojovali i o čtvrté, páté místo, ale bylo to úžasné a jsem za dnešní
výsledek moc rád,“ uvedl Hrabal. 
„Myslím, že jsme splnili i něco nad rámec cíle. Každá loď se počítá, každý skalp je pro nás cenný a dneska nám kilometr neskutečně sedl, jelo se nám
parádně. Protivítr byl pro nás značná nevýhoda, ale zvládli jsme to na jedničku a cítím se, jako bychom měli medaili,“ doplnil Zalubil. 
Osmou příčku na kilometru bral deblkajak Vilém Kukačka, Jan Vorel. „ 
Kajakář Martin Sobíšek si na dvoustovce dojel pro druhé místo, na stejné distanci brala kajakářka Eliška Betlachová osmou příčku. Deblkajakářky
Kateřina Zárubová s Barborou Betlachovou skončily na pětistovce čtvrté. 
Zdroj a foto: kanoe.cz 

Zdravotně postižení sportovci

Paralympijský vítěz David Drahonínský je letos také mistrem Evropy
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Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor 
A teď skvělá zpráva z Říma. Paralympijský vítěz David Drahonínský je letos také mistrem Evropy. Tereza Brandtlová vybojovala v soutěži žen stříbro.

redaktor 
Mužské Česko-turecké finále dopadlo lépe pro David Drahonínského. Ten trefil 9× střed a Turka Aydinana porazilo 139:132. Český para lukostřelec
získal na evropském šampionátu medaili v individuálním závodě pokaždé od roku 2010.

David DRAHONÍNSKÝ, mistr Evropy v paralukostřelbě v kategorii W1 
Ten Turek je dobrej, já to vím. Vlastně vyhrál, na mistrovství světa a mě se podařilo držet si to svoje, celý to finále. Já jsem přijel připravenej a jsem rád,
že to vyšlo všechno prostě.

redaktor 
Tereze Brandtlové dělaly velké problémy vysoké teploty a dusno, a dokonce se ještě před finále rozmýšlela, jestli vůbec nastoupí. Hned prvním šípem
trefila jen trojku a ztrácela na tureckou soupeřku Misirovou celou dobu. Nakonec prohrála 115:123 a po posledním šípu se o ni kvůli přehřátí organismu
museli postarat lékaři.

Tereza BRANDTLOVÁ, 2. místo na ME v paralukostřelbě v kategorii W1 
My se tady hrozně líbilo. Prostředí je nádherný tady, to bylo úžasný, a to počasí šílený, no. Ale myslím si, že pře, přesáhnou ty dobrý vzpomínky a
zůstanou jenom ty dobrý.

Drahonínský s Brandtlovou bronzoví na ME v paralukostřelbě
paralympic.cz | 06.08.2022 | URL

Evropský šampionát graduje. Medailové souboje se přesunuly na finálovou střelnici Stadionu dei Marmi v olympijském parku a českým reprezentantům to
hned při první příležitosti „cinklo“!

V souboji o 3.místo smíšených dvojic W1 David Drahonínský a Tereza Brandtlová porazili turecký pár Fatma Danabasová a Yigit Caner Aydin 135:131 a
získali bronzové medaile. 
Oba aktéři se představí ve finále o individuální zlato ve svých kategoriích W1 muži a W1 ženy ještě v sobotu v podvečer. 
Text a foto: David Šnajdr 
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Neumanová osmá na Postnord Vargarda WestSweden
roadcycling.cz | 07.08.2022 | autor: Marek Matějka | URL

Česká mistryně Tereza Neumanová dojela osmá na prestižním jednorázovém závodě Postnord Vargarda WestSweden. Původní vítězku Marianne Vos
rozhodčí diskvalifikovali a triumf tak slaví francouzská mistryně Audrey Cordon-Ragot.

Poměrně nepříjemný byl závěr švédského závodu kategorie WorldTour. Marianne Vos (Jumbo - Visma) sice unikla společně s Audrey Cordon-Ragot (Trek
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- Segafredo) a Pfeiffer Georgi (DSM) a ve finiši je ve spurtu porazila, jenže rozhodčím neunikly záběry televizní kamery, které zachytily dnes už
legendární Nizozemku s rukama položenýma na řídítkách. Takzvané puppy paws jsou však v závodech zakázané a ačkoliv Marianne Vos v této poloze
strávila jen několik sekund, rozhodčí nemohli postupovat jinak a museli ji diskvalifikovat. 
Tereza Neumanová (Liv - Xstra) dojela v čase pelotonu se ztrátou 12 sekund a ve spurtu obsadila osmou příčku. Týmová kolegyně Neumanové,
Belgičanka Valerie Demey, skončila na třetí místě. 
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