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VICT ORIA VSC MŠMT
Nejlepším sportovcem VICTORIA VSC se stal Lukáš Krpálek
...sportovní centrum ministerstva školství VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ocenilo u příležitosti oslav třiceti let od svého založení
nejúspěšnější sportovce za roky 2021 a 2022. Slavnostní akce se konala ve sportovní hale Královka, kterou VICTORIA VSC dlouhodobě využívá jako
zázemí pro...
cysnews.cz | 09.10.2022 | autor: Jiří Cysař | URL

Házená
Andělé to nedali Brestu zadarmo. Ve Francii nakonec padli o pět gólů
...v poslední desetiminutovce si dokázal Brest vytvořit bezpečný náskok, který už zkušeně uhlídal. Pořádně jeho obranu provětrala skvěle hrající
Charlotte Cholevová, autorka deseti branek. Brest Bretagne Handball – DHK Baník Most 31:26 (17:14) Nejvíce branek: C oataneaová 5, Lassourceová
5, Brnovičová...
mostecky.denik.cz | 09.10.2022 | rubrika: Házená | autor: Václav Veverka | URL

Judo
Judistka Zachová se probojovala do čtvrtfinále, debutantka na MS skončila sedmá
...Renata Zachová při premiérovém startu na seniorském mistrovství světa obsadila v Taškentu ve váze do 63 kg dělené sedmé místo. Dvaadvacetiletá
česká reprezentantka vypadla ve čtvrtfinále a poté neuspěla v opravách.

Zachová se postarala o dosud nejlepší výsledek české výpravy na...
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Šerm
Tři mušketýři a jeden Choupenitch. Český šermíř vyhrál Ligu mistrů
...olympijský medailista Alexander Choupenitch vyhrál s francouzským klubem Issy les Moulineaux šermířskou Ligu mistrů. Ve finále šampionátu v
C agliari český fleretista s trojicí Francouzů Maximilien C hastanet, Maxime Pauty a Alexandre Sido porazili domácí italský celek Fiame 45:41. „Každý jsme
si...
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Zdravotně postižení sportovci
Rokycany mají nevidomého mistra světa ve vzpírání
...Martin Bihary na včerejším čtvrtečním závěrečném dni mistrovství světa ve vzpírání nevidomých v egyptské Alexandrii. Již pojedenácté získal Martin
Biháry zlato ve své váhové kategorii do 90 kg. Mistrem světa se pak stal i v kategorii Masters, tedy pro sportovce nad... qap.cz Monitoring médií ...
helpnet.cz | 08.10.2022 | URL

Ostatní sporty
Jílková vybojovala evropský titul
... Patnáctiletá Viktorie Jílková se stala evropskou šampionkou v boxu kadetek. Ve finále váhové kategorie do 57 kg v italském Montesilvanu porazila
Řekyni Panajotu Kuziluovou 3:2 na body. „Je to velká bomba,“ ulevil si otec a trenér mladé boxerky Lukáš Jílek na stránkách krajské Akademie...
Mladá fronta DNES | 06.10.2022 | rubrika: Plzeňský kraj | autor: (es, ČTK) | N1
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VICT ORIA VSC MŠMT
Nejlepším sportovcem VICTORIA VSC se stal Lukáš Krpálek
cysnews.cz | 09.10.2022 | autor: Jiří Cysař | URL

Resortní sportovní centrum ministerstva školství VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ocenilo u příležitosti oslav třiceti let od svého založení
nejúspěšnější sportovce za roky 2021 a 2022.
Slavnostní akce se konala ve sportovní hale Královka, kterou VICTORIA VSC dlouhodobě využívá jako zázemí pro sportovkyně zařazené do sekce
basketbal. Mezi pozvanými tak byli nejen současní sportovci, trenéři a členové realizačních týmů VICTORIA VSC, ale i bývalí členové, zástupci
nejvýznamnějších sportovních organizací v Č R a vůbec poprvé se vyhlášení zúčastnili i zaměstnanci z řad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v
čele s ministrem Vladimírem Balašem.
V rámci slavnostního večera se vyhlašovalo hned několik kategorií. C o se týče sekcí v rámci sportovního centra, pak nejúspěšnější se stala sekce vodního
slalomu , na druhém místě se umístilo judo a třetí místo patřilo ostatním sportům, mezi které patří ve VICTORIA VSC např. tenis, plážový volejbal nebo
golf. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jiří Prskavec starší , který je zároveň šéftrenér reprezentace vodního slalomu a připravuje skupinu našich nejlepší
kajakářů – Ondřeje Tunku, Víta Přindiše a svého syna Jiřího Prskavce mladšího. Nejúspěšnějším para sportovcem se stal Arnošt Petráček , mistr světa z
letošního roku na trati 50 metrů znak. Mimořádné ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za čin sportovního charakteru v náročných
životních situacích pak obdržel dvojnásobný paralympijský vítěz, para lukostřelec David Drahonínský
V rámci akce proběhlo také poděkování bývalým zaměstnancům centra z rukou jeho bývalého ředitele Petra Jákla st. a současné ředitelky Lenky
Kovářové . Mezi oceněné, kteří ve tomto období ukončili svoji závodní nebo trenérskou kariéru, patřili např. dlouholetá vedoucí sekce krasobruslení a
bývalá trenérka mistra Evropy z roku 2008 Tomáše Vernera, Vlasta Kopřivová. Mezi oceněnými byli dále např. basketbalistka Kateřina Elhotová ,
vicemistryně světa z roku 2010, dále kajakářka Kateřina Minařík – Kudějová , mistryně světa z roku 2015, a Pavel Beran , dlouholetý trenér tyčkařky
Amálie Švábíkové či Jaroslav Strnad , dlouholetý trenér a vedoucí sekce plavání.
V hlavní kategorii o nejlepšího sportovce VICTORIA VSC v letech 2021-2022, kterou předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš,
zvítězil dvojnásobný olympijský vítěz, judista Lukáš Krpálek před svým kamarádem a dalším olympijským vítězem, kajakářem Jiřím Prskavcem . Třetí
místo obsadila plavkyně Barbora Seemanová , mistryně Evropy z minulého roku. „Všem oceněným velmi gratuluji a děkuji za jejich příkladnou
reprezentaci nejen Č eské republiky, ale také našeho resortního sportovního centra,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš.
V rámci oslav 30. výročí založení centra vzniklo 30 unikátních videí, dokumentujících důležité milníky tohoto resortního sportovního centra, shlédnout je
můžete zde: https://bit.ly/videaVIC TORIAVSC
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Andělé to nedali Brestu zadarmo. Ve Francii nakonec padli o pět gólů
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Porážka, ale se vztyčenou hlavou! Mostecké házenkářky se ve čtvrtém zápase Ligy mistrů představily v hale francouzského vicemistra z Brestu a ukázaly
svůj nejlepší letošní výkon ve vrcholné evropské soutěži. Na body to nakonec nestačilo a Severočešky padly 26:31 (14:17).
Tohle byl výkon, který by si nejen fanoušci od Č erných andělů v Lize mistrů představovali. Od začátku do toho Mostečanky tvrdě šláply a překvapené
Francouzky brzy zjistily, že tohle nebude „trénink“, jak by mohly předchozí výsledky Andělů naznačovat. Vždyť ve druhém poločase se dokonce Č erní
andělé ve 39. minutě dostali do vedení 19:18, skvěle je držela brankářka Ellen Janssenová. Až v poslední desetiminutovce si dokázal Brest vytvořit
bezpečný náskok, který už zkušeně uhlídal. Pořádně jeho obranu provětrala skvěle hrající Charlotte Cholevová, autorka deseti branek.
Brest Bretagne Handball – DHK Baník Most 31:26 (17:14)
Nejvíce branek: C oataneaová 5, Lassourceová 5, Brnovičová 4 – Cholevová 10, Stříšková 4/1, Mikulčík 4. Rozhodčí: Barysas, Petrušic. Sedmimetrové
hody: 3/0 – 1/1. Vyloučení: 2:1.
Foto:
Mostecká Lucia Mikulčík na ilustračním snímku z Ligy mistrů.
FotoAuthors:
DHK Baník Most

Judo
Judistka Zachová se probojovala do čtvrtfinále, debutantka na MS skončila sedmá
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Judistka Renata Zachová při premiérovém startu na seniorském mistrovství světa obsadila v Taškentu ve váze do 63 kg dělené sedmé místo.
Dvaadvacetiletá česká reprezentantka vypadla ve čtvrtfinále a poté neuspěla v opravách.

Zachová se postarala o dosud nejlepší výsledek české výpravy na turnaji v Uzbekistánu díky třem vyhraným duelům. Bývalá juniorská mistryně Evropy a
pátá žena z letošního seniorského ME postupně porazila Němku Nadju Bazynskou, Zulhumar Daškinovovou z Turkmenistánu a Izraelku Gili Šarirovou.
V duelu o postup do bojů o medaile Zachové vystavila stopku majitelka bronzu z OH v Tokiu C atherine Beaucheminová-Pinardová. Kanaďanka porazila
českou judistku už po 48 sekundách na ipon, Zachová poté podlehla v prvním kole opravného pavouka Florentině Ivanescuové z Rumunska.

V kategorii do 81 kg si odbyl debut na seniorském šampionátu devatenáctiletý talent Adam Kopecký. Bronzový medailista z letošního juniorského MS i
ME porazil na úvod Španěla Alfonsa Urquizu a poté ho zdolal Rakušan čečenského původu Shamil Borchashvili.
Největší česká medailová naděje Lukáš Krpálek bude v Taškentu bojovat ve váze nad 100 kg ve středu.
Foto:
Renata Zachová (vlevo) a Dánka Laerke Olsenová během mistrovství Evropy v Praze.
Otakar Prášek/Č eský svaz juda

Šerm
Tři mušketýři a jeden Choupenitch. Český šermíř vyhrál Ligu mistrů
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Bronzový olympijský medailista Alexander Choupenitch vyhrál s francouzským klubem Issy les Moulineaux šermířskou Ligu mistrů. Ve finále
šampionátu v C agliari český fleretista s trojicí Francouzů Maximilien C hastanet, Maxime Pauty a Alexandre Sido porazili domácí italský celek Fiame 45:41.

„Každý jsme si během turnaje vybrali slabší moment, ale když je tým silný, tak dokáže v důležitých chvílích dávat zásahy, což je nejdůležitější. Takže
mám po výhře super pocit,“ uvedl C houpenitch v tiskové zprávě.
Vítězným pocitům ale předcházely komplikace. „Bohužel mi nepřiletělo zavazadlo, takže jsem v den turnaje běžel na letiště, což bylo hodně stresující.
Nakonec jsem nestihl zápasy v základní skupině. V eliminačních zápasech jsem už ale byl k dispozici,“ dodal český fleretista.

Hvězdou italské sestavy byl Daniele Garozzo, olympijský šampion z roku 2016, stříbrný z loňských her v Tokiu a úřadující mistr Evropy, který v červnu na
ME právě C houpenitche vyřadil ve čtvrtfinále a připravil ho o medaili.
Foto:
Momentka z videoklipu Alexandera Choupenitche
Šimon Matěj Podehradský
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08.10. 2022 - 07:34 Rokycanský borec Martin Bihary se vydal do egyptské Alexandrie bojovat o titul mistra světa ve vzpírání ve váhové kategorii do 90
kg. Jeho boj byl více než úspěšný!
Skvělou zprávu o zlatém úspěchu rokycanského sportovce oznámil světu Jan Šašek.
"Určitě jste také věřili, že si tenhle rokycanský borec, vzpěrač Martin Bihary, jede na mistrovství světa pro další zlato a podařilo se! Velký obdiv, gratulace
a hrdost!!!," oznámil na svém Facebooku místostarosta Rokycan. "Hned dvě zlaté medaile získal Martin Bihary na včerejším čtvrtečním závěrečném dni
mistrovství světa ve vzpírání nevidomých v egyptské Alexandrii. Již pojedenácté získal Martin Biháry zlato ve své váhové kategorii do 90 kg. Mistrem
světa se pak stal i v kategorii Masters, tedy pro sportovce nad...
qap.cz
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Jílková vybojovala evropský titul
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Box
Patnáctiletá Viktorie Jílková se stala evropskou šampionkou v boxu kadetek. Ve finále váhové kategorie do 57 kg v italském Montesilvanu porazila
Řekyni Panajotu Kuziluovou 3:2 na body. „Je to velká bomba,“ ulevil si otec a trenér mladé boxerky Lukáš Jílek na stránkách krajské Akademie
individuálních sportů. Jílková, členka klubu BC Victoria YMC A Plzeň, je nezvykle všestranným talentem. Úspěšně se věnuje i thajskému boxu, v němž je
mistryní světa, kickboxu a také hokeji. Jejím cílem je účast na letní i zimní olympiádě. V Itálii postupně v ringu zdolala irskou a litevskou soupeřku.

