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Instituce - UNIS
Jak se hýbe Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
...přesvědčení o souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy, zocelovaly ducha a tělo ve vzájemné harmonii. Proto se od svého nástupu do vedení UJEP
netajím podporou univerzitního sportování,“ uvádí rektor a dříve také aktivní fotbalista doc. Martin Balej.
Každá univerzita se kromě...
ustecky.denik.cz | 22.08.2022 | rubrika: Čtenář reportér | autor: autor externí | URL

Atletika
Úspěch v dešti
...– Výškař Jan Štefela na ME v Mnichově jako druhý český atlet vybojoval místo mezi elitní osmičkou. V deštivém finále mu základní výška 218
centimetrů na první pokus, tři dílky od venkovního osobního rekordu, stačila na sedmé místo. „Skákání v dešti mám celkem rád, moc mi to nevadí.
Většina soupeřů...
Sport | 19.08.2022 | rubrika: A tletika | autor: (nit) | N1

Koulař Staněk vybojoval na mistrovství Evropy bronz
...Tomáš Staněk získal na mistrovství Evropy v Mnichově bronzovou medaili a postaral se o první cenný kov pro českou atletickou výpravu. Výkonem
21,26 metru skončil třetí za vítězným C horvatem Filipem Mihaljevičem (21,88) a Srbem Arminem Sinančevičem (21,39). Halový mistr Evropy z loňského
roku...
radio.cz | 15.08.2022 | URL

Kanoistika - slalom
Kajakářka Galušková slaví premiérový evropský titul
...kajakářka ze Sušice Antonie Galušková získala na mistrovství Evropy do 23 let, které od 11. do 14. srpna hostily Č eské Budějovice, zlatou medaili v
individuální kategorii K1. Pro jednadvacetiletou sportovkyni se jedná o premiérový titul v kariéře na evropském šampionátu. „Zní to neuvěřitelně, už...
Týdeník Klatovska | 17.08.2022 | rubrika: Sport | autor: MA RTIN MA NGL | N1
O bsahové duplicity: 15.08.2022 - Plzeňsk ý deník N1, Chebsk ý deník N1, Dom ažlick ý deník N1, Klatovsk ý deník N1, Rok ycansk ý deník N1, + 4 dalších

Medailové žně v Budějovicích! Čeští vodáci na evropském šampionátu excelovali
...mistryň Evropy v hlídkách si dojely kajakářky Klára Kneblová, Kateřina Švehlová a Olga Samková. Č tvrté skončily závodnice do 23 let ve složení
Antonie Galušková, Gabriela Satková a Lucie Nesnídalová. Kajakáře v obou věkových kategoriích odsunuly ze stupňů vítězů padesátivteřinové
penalizace.
...
jcted.cz | 16.08.2022 | autor: Pavel Pubal | URL

Plavání
Kristýna Horská bere v Římě podruhé páté místo, Kubová skončila sedmá Vytvořeno: 16. srpen 2022
...hlavní hvězdu české výpravy na mistrovství Evropy v plavání se dnes pasovala Kristýna Horská.
Po pondělním 5. místě na 200 metrů prsa dnes přidala další 5. příčku, když skvěle zvládla i finále na 200 metrů polohově v čase 2:12.49. Simona
Kubová také předvedla ve finále na 100 metrů znak...
czechswimming.cz | 16.08.2022 | URL

Beachvolejbal
Beachvolejbalové stříbro
...– Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner získali na ME v Mnichově stříbrné medaile. Ve finále podlehli švédskému páru David Ahman,
Jonatan Hellvig, loňští mistři světa do 21 let zvítězili 21:16 a 21:15. Bronz vybojovali olympijští a světoví šampioni Anders Mol s C hristianem Sörumem z...
Tachovský deník | 22.08.2022 | rubrika: sport publicistika | autor: (čtk) | N1
O bsahové duplicity: 22.08.2022 - Vyšk ovsk ý deník N1, Břeclavsk ý deník N1, Hodonínsk ý deník N1, Blanensk ý deník N1, Brněnsk ý deník N1, + 28 dalších

Cyklistika
Neumanová čtrnáctá v silničním závodě na ME
...reprezentantka Tereza Neumanová obsadila čtrnáctou příčku v silničním závodě žen na mistrovství Evropy v Mnichově. Titul získala Lorena
Wiebesová z Nizozemska, která ovládla závěrečný spurt vedoucí skupiny. „Byl to závod rovinatého charakteru a odvíjel s v režii silných týmů, které na
startu měly...
ceskysvazcyklistiky.cz | 21.08.2022 | autor: Jan Krůta | URL

Ostatní sporty
Jílková se stala mistryní světa v thaiboxu. Taktika fungovala, těšilo ji
...boxerka Viktorie Jílková zaznamenala na mistrovství světa juniorů v thajském boxu velký úspěch. Postupně totiž porazila malajskou zástupkyni
Adrianaovou, Australanku C hattertonovou i Thajku Aunkhongphanaovou a stala se světovou šampionkou. “Soupeřka byla hodně dobrá a silná, ale
poradila jsem si s...
tn.cz | 20.08.2022 | autor: Martina Kramerová | URL

Plné znění
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Výrazným rysem ústecké univerzity je její komplexnost. Kdo by si myslel, že zastřešuje aktivity pouze studijní a vědecké, byl by na velkém omylu. Svým
studentům a zaměstnancům totiž nabízí možnosti realizace v mnoha dalších oblastech. Jednou z nich je sportování.
„Univerzity od nedávna, v duchu antického přesvědčení o souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy, zocelovaly ducha a tělo ve vzájemné harmonii.
Proto se od svého nástupu do vedení UJEP netajím podporou univerzitního sportování,“ uvádí rektor a dříve také aktivní fotbalista doc. Martin Balej.
Každá univerzita se kromě vědeckých a uměleckých výstupů pyšní i úspěchy na poli sportovním. Vzájemná klání akademických institucí jsou již tradiční
součástí vysokoškolského života a není tajemstvím, že úspěchy sportovců jsou oceňovány napříč celou vysokou školou.
Snad nejviditelněji se sportovci UJEP společně představují na Č eských akademických hrách, což je pravidelná největší vysokoškolská sportovní akce v
Č R.
„UJEP na tyto prestižní hry v roce 2022 vyslala na osmdesát šest studentů, přičemž jsme se vrátili se dvěma zlatými, třemi stříbrnými a sedmi
bronzovými medailemi,“ říká garant sportovní reprezentace UJEP Marcel Žák.
Univerzitu reprezentují mladí muži a ženy zejména v disciplínách atletických, plavání, veslování, judu či karate a v beach volejbale. V kolektivních
sportech jsou to hlavně mužské a ženské týmy házené a futsalu, fotbalové mužstvo mužů a florbalové žen. „Letos na akademičkách zazářili naši zlatí
medailisti, atlet Samuel C amara (hod kladivem) a golfistka Sára Zrníková,“ zdůrazňuje Žák.
Pro akademický rok 2022/2023 jsou týmy basketu, florbalu a volejbalu (muži a ženy) a mužský futsalový tým přihlášeny do univerzitních lig.
Již 3. rokem pokračuje na UJEP projekt UNIverzitní Sport (UNIS). Podporuje výjimečné studenty-sportovce s vysokou výkonností a zajišťuje jim
podmínky pro sportovní přípravu i studium.
„Po prvních dvou letech se nám podařilo zvednout kvótu podporovaných sportovců z původních devíti na současných čtrnáct studentů. Našimi hvězdami
jsou například olympioničky, plavkyně Kristýna Horská, lední hokejistka Kateřina Zdechovská nebo paralympionik plavec Tadeáš Strašík,“ uvádí
koordinátor UNIS Jan Kresta.
V roce 2016 rektor doc. Balej obnovil pořádání Sportovního dne rektora pro studenty a zaměstnance. Každý rok v rámci Mattoni 1/2Maratonu v Ústí nad
Labem dekoruje univerzitní vítěze Běhu o pohár rektora UJEP „Sportování na UJEP pravidelně podporujeme přímou finanční dotací,“ doplňuje rektor.
Důkazem podpory vedení univerzity je bezpochyby také každoroční prestižní i finanční oceňování sportovních výkonů při udělování C en rektora UJEP pro
studenty UJEP za mimořádné výsledky v oblasti sportovních aktivit v daném roce.
Sportovní den rektora UJEP připravuje katedra tělesné výchovy a sportu PF UJEP právě pod záštitou rektora. Na všech vnitřních i venkovních
sportovištích univerzity, a také mimo ni, je tradičně připraveno více než 30 různých disciplín i soutěží, kde si vybere doslova každý, kdo uvítá možnost
tohoto velkolepého teambuildingu studentů a pracovníků univerzity.
Pro zaměstnance a studenty UJEP i veřejnost jsou k dispozici dvě sportovní laboratoře UJEP. V jedné je prováděna sportovní diagnostika (kompletní
funkční zátěžové vyšetření), ve druhé měření tělesného složení, diagnostika klenby nohy – footscan či měření tlaku.
V posledních letech se do hledáčku univerzitního sportu v Ústí nad Labem stále více dostává Univerzitní hokejový tým HC North Wings, který hraje
Univerzitní ligu ledního hokeje spolu s ostatními devíti vysokoškolskými týmy.
„Univerzitní hokejový tým je akademickým více mistrem 2021 v ledním hokeji a v listopadu 2021 změřil své síly s týmem TU v Liberci v souboji O krále
severu, duel vyhrál 6:4, čímž si zajistil vládu nad Severem,“ popisuje největší úspěchy hokejistů UJEP prorektor Martin Novák.
Z posledních dnů má UJEP také zprávu o vynikající reprezentaci našich házenkářů na Evropských univerzitních hrách v Polsku (Lódź, 23. – 31. 7. 2022),
kde se dostali až do semifinále a nakonec skončili na 4. místě.
Dobře si vede také naše dívčí osmiveslice, Rowing Team. Na 10. mezinárodním univerzitním veslařském souboji na Vltavě, Univerzitních osmách, skončila
čistě ženská posádka UJEP na báječném třetím místě.
Vodu s UJEP spojuje také Vodák UJEP. Ten je určen studentům UJEP, kteří chtějí poznat nové lidi a užít si začátek prázdnin díky nezapomenutelným šesti
dnům na řece Vltavě. Pořádají ho již několik turnusů studenti pro studenty.
V roce 2022 se do Kampusu UJEP přesune Přebor UJEP v přespolním běhu, který byl doposud pravidelně organizován v okolí bývalého rektorátu
univerzity na Severní Terase. Logicky tak nahradí v minulosti univerzitou pořádaný Běh kampusem.
Komplexní sportovní informace je nutno doplnit o Univerzitní sportovní klub Slávie, který sdružuje deset sportovních oddílů (basket, volejbal, fotbal,
florbal, horolezectví, kulturistika, běh na lyžích, orientační běh, plavecké sporty a turistiku). Č lenství v oddílech se neomezuje pouze na pracovníky a
studenty univerzity a cestu za sportováním si sem může najít doslova každý.
O sportování na ústecké univerzitě to není zdaleka všechno a je možné vypočítat na desítky konferencí, seminářů a workshopů se sportovní tematikou,
které UJEP pravidelně pořádá, nebo množství sportovních soutěží, kterých se zástupci univerzity účastní. „UJEP se prostě hýbe neustále a já věřím, že
přináší vítaný pohyb do mnoha oblastí celého našeho kraje,“ uzavírá rektor.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP
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Sport | 19.08.2022 | rubrika: A tletika | autor: (nit) | N1

MNIC HOV – Výškař Jan Štefela na ME v Mnichově jako druhý český atlet vybojoval místo mezi elitní osmičkou. V deštivém finále mu základní výška 218
centimetrů na první pokus, tři dílky od venkovního osobního rekordu, stačila na sedmé místo. „Skákání v dešti mám celkem rád, moc mi to nevadí.
Většina soupeřů se z toho vyklepe, nemůžou a už jsou hotoví. Ale já mám dobré rady od trenéra Jardy Báby, který taky rád skákal v dešti, takže v tom
nevidím problém,“ usmíval se Štefela. Svůj druhý titul mistra Evropy získal Ital Gianmarco Tamberi, který jako jediný přeskočil 230 centimetrů. Nor Jakob
Ingebrigtsen vyhrál patnáctistovku v rekordu šampionátu 3:32,76.

Koulař Staněk vybojoval na mistrovství Evropy bronz
radio.cz | 15.08.2022 | URL

Koulař Tomáš Staněk získal na mistrovství Evropy v Mnichově bronzovou medaili a postaral se o první cenný kov pro českou atletickou výpravu.
Výkonem 21,26 metru skončil třetí za vítězným C horvatem Filipem Mihaljevičem (21,88) a Srbem Arminem Sinančevičem (21,39).
Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk se v 31 letech dočkal první medaile z šampionátu pod širým nebem. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství
Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.

Kanoistika - slalom
Kajakářka Galušková slaví premiérový evropský titul
Týdeník Klatovska | 17.08.2022 | rubrika: Sport | autor: MA RTIN MA NGL | N1

Mladá kajakářka ze Sušice Antonie Galušková získala na mistrovství Evropy do 23 let, které od 11. do 14. srpna hostily Č eské Budějovice, zlatou
medaili v individuální kategorii K1.
Pro jednadvacetiletou sportovkyni se jedná o premiérový titul v kariéře na evropském šampionátu.
„Zní to neuvěřitelně, už jen z toho důvodu, že jde o můj první evropský titul, a navíc doma. Těžko se hledají slova. Opravdu si toho moc vážím,“ zářila
Galušková v rozhovoru pro web kanoe.cz. „Děkuji všem za podporu a neuvěřitelnou atmosféru,“ přidala ještě na svůj facebook.
Přitom ve Vodáckém areálu Lídy Polesné prošla do finále až jako předposlední, ale finálový závod jí vyšel na jedničku.
Famózní a hlavně bezchybnou jízdou zvítězila o 47 setin před druhou Francouzkou Angele Hugovou.
Svým výkonem tak napodobila Jakuba Krejčího, který získal zlato mezi muži (K1).
„Když jsem na startu slyšela, že Kuba vybojoval titul, tak jsem si řekla, že to musím taky zkusit,“ prozradila Galušková, co bylo její motivací před zlatou
jízdou. Galušková si tak náramně spravila chuť z nedávného MS seniorů, kde obsadila 17. místo.

Medailové žně v Budějovicích! Čeští vodáci na evropském šampionátu excelovali
jcted.cz | 16.08.2022 | autor: Pavel Pubal | URL

16.8.2022 22:33 Č ESKÉ BUDĚJOVIC E – Vodácký areál Lídy Polesné se na konci minulého týdne proměnil v dějiště evropského šampionátu juniorů a
závodníků do 23 let ve vodním slalomu. Na startu nechyběla celá řada českých hvězd, včetně domácího kajakáře a úřadujícího mistra Evropy do 23 let
Jakuba Krejčího. Č eskobudějovický rodák exceloval i v domácím prostředí a obhájil tak loňský titul. Č eský tým tak jasně potvrdil, že patřil právem k
favoritům a stejně jako loni v Solkanu, také letos zažil medailové žně. O evropské vavříny na kajacích a kánoích, ve slalomu i v crossu bojovali závodníci
z více než 25 zemí Evropy. Č eské Budějovice se tak na čtyři dny staly dějištěm vrcholného závodu.
Autor: Lukáš Jakubec.
Evropský šampionát mladých vodních slalomářů odstartoval pod Č ernou věží už ve čtvrtek. Pro titul juniorských mistryň Evropy v hlídkách si dojely
kajakářky Klára Kneblová, Kateřina Švehlová a Olga Samková. Č tvrté skončily závodnice do 23 let ve složení Antonie Galušková, Gabriela Satková a
Lucie Nesnídalová. Kajakáře v obou věkových kategoriích odsunuly ze stupňů vítězů padesátivteřinové penalizace.
Druhý den na evropském šampionátu juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu přinesl českému týmu další medailovou radost. Pro nejcennější
kov v závodě hlídek si dojely kanoistky Gabriela Satková, Tereza Kneblová a Eva Říhová, stříbro vybojovali junioři Lukáš Kratochvíl, Michal Urban a
Tomáš Větrovský a stejnou medaili slaví i trio juniorek Klára Kneblová, Olga Samková, Adriana Morenová.
Medailovou sbírku pak Č eši rozšířili v sobotu. Před domácím publikem ve Vodáckém areálu Lídy Polesné si pro první evropský titul v kariéře dojela
kajakářka Antonie Galušková a loňský triumf obhájil českobudějovický rodák Jakub Krejčí. Stříbrnou medaili vybojovala juniorka Olga Samková,
nejlepším z juniorských kajakářů byl osmý Štěpán Venc.
Kanoisté Gabriela Satková a Vojtěch Heger pak v neděli navázali na úspěchy svých reprezentačních kolegů a před domácím publikem vybojovali další
dva tituly mistrů Evropy do 23 let. V této kategorii tak čeští slalomáři nenašli přemožitele – z domácího šampionátu odváží čtyři nejcennější medaile a k
tomu stříbro Terezy Kneblové. V juniorské kategorii si pro evropský titul dojela Klára Kneblová, stříbrnou medaili vybojovala Adriana Morenová.

Plavání
Kristýna Horská bere v Římě podruhé páté místo, Kubová skončila sedmá Vytvořeno: 16. srpen 2022
czechswimming.cz | 16.08.2022 | URL

V hlavní hvězdu české výpravy na mistrovství Evropy v plavání se dnes pasovala Kristýna Horská.
Po pondělním 5. místě na 200 metrů prsa dnes přidala další 5. příčku, když skvěle zvládla i finále na 200 metrů polohově v čase 2:12.49. Simona
Kubová také předvedla ve finále na 100 metrů znak parádní výkon a časem 1:00.50 obsadila 7. místo. Tomáš Franta rovněž na znakové stovce útočil
na finále, od kterého byl vzdálen jen 22 setin sekundy a skončil celkově desátý.
Kristýna Horská opět dokázala, že se z ní stala plavkyně evropského formátu, když i své druhé finále na šampionátu v Římě proměnila v další 5. místo.
Stejně jako v rozplavbě se ve druhé polovině trati prokousávala ze sedmé pozice na přední příčky. Horské opět skvěle vyšel prsový úsek, po němž se
dostala před závěrečnou padesátkou na čtvrté místo, jen 1 setinu sekundy od bronzové medaile. V rychlém závěru česká reprezentanta bojovala a
dohmátla jaká pátá v čase 2:12.49. K medaili by Horská potřebovala dohmátnout o 1.11 sekundy rychleji. Titul mistryně Evropy obhájila Anastasia
Gorbenko z Izraele.
„Vlastně až do poslední obrátky na 150 metrech jsem vůbec nevěděla, jak na tom jsem. Přece jen na prsa jsem musela dojíždět a byla jsem na kraji, tak
jsem neměla pojem o tom, jak jsou na tom holky vedle mě. A když jsem na obrátce viděla, že točí se mnou nebo o kousek přede mnou, tak mě to
mnohem víc motivovalo ještě do toho šlápnout. A jsem hrozně ráda, že z toho je páté místo. Medaile nebyla až tak daleko, ale přece jen bych si musela
zaplavat osobák,“ rozpovídala se Horská po závodě v mixzóně do mikrofonu Radiožurnálu Sport.
Druhé finále s českou účastí nabídlo nesmírně vyrovnaný průběh závodu. V cíli znakové stovky se Simonou Kubovou se všech osm finalistek poskládalo
do 1.14 sekundy. Č eská rekordmanka obracela sice osmá, ale jen se ztrátou 88 setin sekundy na první pozici. V brutálním finiši se pak Kubové podařilo
protlačit na 7. místo a výsledný čas 1:00.50. Na medaili bylo potřeba plavat 59.53 a nová mistryně Evropy Margherita Panziera dosáhla času 59.40.

„Já jsem byla strašně šťastná, že jsem se vůbec do toho finále dostala. Byl to takový můj sen, protože sezóna nebyla nic moc, a dokonce jsem zvažovala,
jestli sem pojedu. Nechtěla jsem sem jet třeba pro jedenácté nebo desáté místo. Takže za finále jsem šťastná a jsem ráda, že jsem se zase přiblížila
jedné minutě. Tady jsem neměla, co ztratit. Jsem ráda, že jsem nevyla poslední a jediné, co mě možná malinko mrzí, že jsem se té minutě nepřiblížila
ještě víc. Ale to už jsou drobnosti a jsem ráda za ten výkon, co jsem předvedla,“ dala najevo svou radost ze sedmého místa Simona Kubová.
Tomáš Franta na stejné trati jako Kubová usiloval o své první velké finále. A podobně jako na padesátce, kdy mu finále uteklo na 11. místě o 8 setin
sekundy, nebyl daleko od medailových bojů. Stometrový závod se Frantovi vydařil, atakoval osobní maximum, které o 11 setin sekundy odolalo, a v
součtu obou semifinálových závodů skončil na 10. pozici. Výkonem 54.27 zaostal za postupem do finále o 22 setin sekundy.
„Samozřejmě jsem tam šel s daleko větším očekáváním, ale já vlastně pořád nevím… Mám docela dost velké problémy v první padesátce, tam se nadřu
víc, než bych měl, a potom mi ty síly chybí do druhé padesátky. Budu si o tom muset promluvit s trenérem, co udělat za změny, abych se tolik nepředřel
a jel ji více méně rychle a zadarmo, což se ale snadno řekne. Za rok jsme se neposunul. C hybí tady dost elitních znakařů a jsem zklamaný. Víceméně mi
to hrálo do karet, postup byl hratelný, 54.05. Myslím si, že jsem na to měl, ale nevyšlo to,“ hovořil po závodě velmi otevřeně Tomáš Franta.

Beachvolejbal
Beachvolejbalové stříbro
Tachovský deník | 22.08.2022 | rubrika: sport publicistika | autor: (čtk) | N1

Mnichov – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner získali na ME v Mnichově stříbrné medaile. Ve finále podlehli švédskému páru David
Ahman, Jonatan Hellvig, loňští mistři světa do 21 let zvítězili 21:16 a 21:15. Bronz vybojovali olympijští a světoví šampioni Anders Mol s C hristianem
Sörumem z Norska. Perušič se Schweinerem poprvé v kariéře získali na šampionátu cenný kov. Pro českou dvojici, které ve světovém žebříčku patří
šesté místo, byly maximem na kontinentálním šampionátu čtvrtfinálové účasti z let 2019 a 2021. Švédští mladíci zdolali v semifinále Mola se Sörumem 2:1
na sety a zastavili tak jejich cestu za pátým evropským titulem v řadě.

Cyklistika
Neumanová čtrnáctá v silničním závodě na ME
ceskysvazcyklistiky.cz | 21.08.2022 | autor: Jan Krůta | URL

Č eská reprezentantka Tereza Neumanová obsadila čtrnáctou příčku v silničním závodě žen na mistrovství Evropy v Mnichově. Titul získala Lorena
Wiebesová z Nizozemska, která ovládla závěrečný spurt vedoucí skupiny.
„Byl to závod rovinatého charakteru a odvíjel s v režii silných týmů, které na startu měly osm závodnic. My jsme šli do závodu s tím, že, to v závěru
zkusíme s Neumanovou a Bajgerovou. Bohužel, Nikole se nepodařilo být v té první skupině a Tereza tam zůstala sama. Bylo těžké, aby se tam proti těm
dvěma vlakům Holanďanek a Italek prosadila. Ale to čtrnácté místo je nakonec velmi slušné,“ hodnotil závod trenér Milan Kadlec.
I nejlepší z českých reprezentantek umístění brala. „Jsem celkem spokojená. Snažila jsem se jet aktivně a chodit do úniků. Startovaly jsme jen ve čtyřech
a bylo mi jasné, že když dojde na spurt, bude těžké se proti té přesile prosadit,“ řekla Neumanová.
„Od půlky závodu jsem vpředu byla od nás sama a v závěru mi ten tým chyběl. Když se tam poskládalo šest Holanďanek a šest Italek, bylo těžké s tím
něco udělat. Asi je to maximum, co se dalo vytěžit. Škoda, že to nevyšlo aspoň na první desátku, ale i tak je to slušné,“ dodala česká reprezentantka,
kterou teď čeká finální příprava na mistrovství světa a před šampionátem pojede ještě Vueltu.
Výsledky (128,2 km): 1. Wiebesová (Niz.) 2:59:20, 2. Balsamová, 3. Barbieriová (obě It.), 4. Brennauerová (Něm.), 5. Pikuliková(Pol.), … 14.
Neumanová všechny stejný čas, 65. Hájková, 66. Bajgerová obě -3:03, 79. Nosková (všechny Č R) -3:12.
Foto: IG Tereza Neumanová
Autor článku: Jan Krůta

Ostatní sporty
Jílková se stala mistryní světa v thaiboxu. Taktika fungovala, těšilo ji
tn.cz | 20.08.2022 | autor: Martina Kramerová | URL

Č eská boxerka Viktorie Jílková zaznamenala na mistrovství světa juniorů v thajském boxu velký úspěch. Postupně totiž porazila malajskou zástupkyni
Adrianaovou, Australanku C hattertonovou i Thajku Aunkhongphanaovou a stala se světovou šampionkou. “Soupeřka byla hodně dobrá a silná, ale
poradila jsem si s ní. S tátou jsme sledovali její zápasy a zvolili taktiku, která fungovala," rozplývala se Č eška po triumfu.
Ze zlata máme velkou radost, obzvlášť proti opravdu silné Thajce, která má hodně zkušeností. Nasadili jsme na taktiku, kterou Viki skvěle plnila, "
zhodnotil vítězný turnaj otec a trenér české reprezentantky Lukáš Jílek přímo z malajského Kuala Lumpuru, kde šampionát probíhá.
Jílková byla po celý zápas aktivnější a zaslouženě vyhrála všechna tři kola. " Soupeřka byla hodně dobrá a silná, ale poradila jsem si s ní. S tátou jsme
sledovali její zápasy a zvolili taktiku, která fungovala. Spoléhala jsem se od začátku na ruce a série jsem zakončovala kopy na stehna, aby mi nechytla
nohy a nevymetla se mnou, " popsala šťastná vítězka.
Aunkhongphanaové se nic podobného během zápasu ani jednou nepovedlo. Navíc ani nevyužila klinčů, kterých se Jílek před zápasem obával. " Sice se v
zápase Viki dvakrát do klinče dostala, ale poradila si s tím. Navíc mi po zápase říkala, že si to proti soupeřce chtěla zkusit, " usmíval se pyšný otec.
Viki všechna tři kola soupeřku drtila dlouhými kombinacemi, byla nekompromisní a nedala soupeřce šanci. Je to pecka! Všichni fandili a přišli nám po
zápase pogratulovat s tím, že to byl nejlepší zápas turnaje, " vypověděl Jílek.
Jílková, která Č esko reprezentuje na té nejvyšší úrovni také v hokeji a boxu, se tak stala mistryní světa. " Mám z toho obrovskou radost. Před zápasem
jsem byla v klidu a cítila se dobře i během něj, " přiznala teprve patnáctiletá sportovkyně, která musela hned po zápase na dopingovou kontrolu.
Asi působila až moc dobře, protože většinou berou na antidopingový test starší bojovníky a bojovnice, " uzavřel Jílek.
Takový trik předvedl před duelem s Joshuou boxer Usyk:
TN.cz
Thajská boxerka Viki Jílková. Zdroj: Třasák/Sportegy

