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Házená

Házenkářka Kuxová: Ocenění mě nutí na sobě dále pracovat, ale nepřeceňuji ho
...té doby uteklo pět let a letos se Kuxová dočkala vítězství v anketě o největší talent minulého ročníku nejvyšší soutěže. Porazila v něm i Charlotte
Cholevovou z mistrovského Mostu. Třetí pak skončila Kristýna Königová z Kynžvartu.
„Vážím si toho opravdu moc. Je to vážně něco parádního a hlavně...
olomoucky.denik.cz | 18.10.2022 | rubrika: Házená | autor: David Kubatík | URL

Judo

Krpálek se v Abú Zabí dočkal po devíti letech triumfu na Grand Slamu
...Lukáš Krpálek zvítězil na Grand Slamu v Abú Zabí. Dvojnásobný olympijský šampion ve finále váhové kategorie nad 100 kilogramů porazil úřadujícího
mistra Evropy Nizozemce Jura Spijkerse na ipon.

Turnaj kategorie Grand Slam ovládl Krpálek potřetí v kariéře a po devítileté pauze....
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Krasobruslení

Nadějný pár zrodila nepříjemná zpráva
...„Itálie“ se na Apeninském poloostrově nekoná. Ostatně obejdou se i bez italštiny. Spoustu času v Egně tráví s českými seniorskými jedničkami Natálii a
Filipem Taschlerovými. Ti se připravují ve stejné skupině, která je hodně mezinárodní – dva italské páry, jeden slovenský, gruzínský, švýcarský. ...
Právo | 22.10.2022 | rubrika: Sport | autor: Michal Osoba | N1
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Plavání

Kraulařka Seemanová razantně vylepšila český rekord na 400 metrů
Barbora Seemanová zaplavala na Světovém poháru v krátkém bazénu v Berlíně český rekord na trati 400 metrů volný způsob. Časem 4:00,15 minuty
vylepšila vlastní loňské maximum bez šesti setin o dvě sekundy.

Dvaadvacetiletá kraulařka dohmátla ve finále na druhém místě, podlehla...
sport.iDNES.cz | 21.10.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL
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Plné znění

Házená

Házenkářka Kuxová: Ocenění mě nutí na sobě dále pracovat, ale nepřeceňuji ho
olomoucky.denik.cz | 18.10.2022 | rubrika: Házená | autor: David Kubatík | URL

Dle jejich vlastních slov je její herní zbraní uvolnění jedna proti jedné a slabinou střelba zdálky. I přesto však platí, že je devatenáctiletá Natálie Kuxová
jednou z nadějí české házené, což potvrdila i získáním ocenění Talent roku za loňskou sezonu. Nyní už má jedna z opor olomoucké Zory za sebou i svůj
první sraz v dospělé ženské reprezentaci pod norským koučem Dahlem a intenzivně přemýšlí o dalším kroku, který by ji v kariéře posunul zase o kus dál.

„Nejdříve jsem chtěla hrát fotbal, ale to bohužel nevyšlo. Také kvůli tomu, že to nemělo úplně smysl do budoucna. Tak jsem zkusila házenou a hned na
prvním tréninku jsme hráli fotbal, takže jsem byla nadšená,“ směje se devatenáctiletá naděje české házené, která v letošním ročníku MOL ligy obhajuje
loňský bronz.
A olomoucká střední spojka se pak rozpovídala i o svém pokračování, tentokrát již ve sportu, kde se k dopravení míče do soupeřovy brány nepoužívá
nohou, ale naopak rukou.
„Vždycky jsem byla dost pohyblivá, takže jsem s tím neměla problém. Vytvořili jsme skvělý kolektiv a brala jsem to tedy hlavně z té stránky, že je fajn,
že mám nějaký pohyb. Tak jsem si k tomu sportu vlastně i vybudovala vztah,“ líčí.
„To jsem ještě začínala v Tatranu Litovel společně s kluky. Myslím, že mě to velice posunulo dopředu, protože ta hra byla taková agresivnější, surovější.
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Do dívčího družstva v Olomouci jsem pak přešla někdy ve čtrnácti letech,“ popisuje své začátky.
Nutí mě to posouvat se dál
Od té doby uteklo pět let a letos se Kuxová dočkala vítězství v anketě o největší talent minulého ročníku nejvyšší soutěže. Porazila v něm i Charlotte
Cholevovou z mistrovského Mostu. Třetí pak skončila Kristýna Königová z Kynžvartu.
„Vážím si toho opravdu moc. Je to vážně něco parádního a hlavně mě to nutí posouvat se dál a pracovat na sobě. Na druhou stranu to ale nic konkrétního
nedokazuje,“ říká.
Smutné i veselé loučení
Kromě úspěšného tažení za bronzem v MOL lize si olomoucká naděje zahrála také na juniorském mistrovství světa, na kterém české reprezentantky
skončily na celkovém jedenáctém místě. Touto akcí se navíc definitivně rozloučila s mládežnickými kategoriemi.
„Byl to poslední rok s holkami. Věděly jsme to a chtěly jsme proto podat co nejlepší výkon. Užily jsme si to a potom jsme se rozloučily. Bylo to i trochu
smutné,“ popisuje a ihned dodává: „Trochu nás to konečné jedenácté místo mrzí. Mohlo to být lepší, na druhou stranu to mohlo dopadnout i hůř,“ hodnotí.
Dospělá repre je jiný svět
A nyní už přišel čas posunout se dál. Devatenáctiletá hráčka už má totiž za sebou svůj první absolvovaný sraz s áčkovou ženskou reprezentací.
„Byl to tak trochu jiný svět. Obrovský rozdíl je třeba v síle, kterou mají holky. Na to si ale holt budu muset zvyknout. Do kolektivu jsem byla přijata dobře,
takže to snad bude všechno v pohodě. Chce to všechno jen čas,“ říká.
Nový styl přichází ze severu
Posun o úroveň výše ale nebyl pro Kuxovou jedinou změnou v tom, na co byla doposud zvyklá. České áčko totiž nevede nikdo z tuzemských trenérů,
nýbrž dvojice Norů Bent Dahl a Tor Odvar Moen. Ti, i podle slov samotné hráčky, přinášejí úplně jiný styl, než je u nás zvykem.
„Je to rozhodně něco jiného. Velký důraz je kladen na běhání a mnohé herní kombinace jsem dosud ani neznala. Myslím si ale, že to bude určitě dobrá
změna a už se těším na další spolupráci,“ popisuje.
Přemýšlení nad budoucností
V nejvyšší soutěži Kuxová působí již třetí sezonu v barvách olomoucké Zory. To ale neznamená, že by se snad bránila v rámci MOL ligy nějakému
přesunu. „Určitě nad tím v současnosti dost přemýšlím. Brzy budu totiž končit se školou a uvidím, jak se dál rozhodnu. Žádný preferovaný tým ale teď
nemám,“ vysvětluje.

A samozřejmě by to nemuselo skončit jen v rámci Česka či Slovenska. „Hodně se mi líbí norská a francouzská házená. Nad přestupy do zahraničí ale
ještě příliš nepřemýšlím. Musím ale říct, že v Norsku by mě poměrně lákalo i žít. Hlavně kvůli tamní překrásné přírodě,“ uzavírá.
Foto:
Česká házenkářská reprezentantka Natálie Kuxová.
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Judo

Krpálek se v Abú Zabí dočkal po devíti letech triumfu na Grand Slamu
sport.iDNES.cz | 23.10.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Judista Lukáš Krpálek zvítězil na Grand Slamu v Abú Zabí. Dvojnásobný olympijský šampion ve finále váhové kategorie nad 100 kilogramů porazil
úřadujícího mistra Evropy Nizozemce Jura Spijkerse na ipon.

Turnaj kategorie Grand Slam ovládl Krpálek potřetí v kariéře a po devítileté pauze. Předtím se mu to povedlo dvakrát v roce 2013 v Paříži a Tokiu ještě
ve váze do 100 kg.

Na cestě za triumfem v Abú Zabí Krpálek vyřadil Itala Sylvaina Lorenza Agra, Slovince Eneje Mariniče a světovou jedničku Temura Rachimova z
Tádžikistánu. Ve finále si jednatřicetiletý jihlavský rodák poradil i se Spijkersem.

V průběhu souboje byl sice Krpálek dvakrát napomínán za pasivitu, ale v poslední, páté minutě přišpendlil soupeře k tatami a mohl se radovat z prvního
vítězství od loňských olympijských her v Tokiu.

„Na tohoto soupeře, popravdě, nevím, co vždycky vymyslet... Nicméně se mi v druhé půlce zápasu podařilo v boji na zemi ho udržet v držení a turnaj
vyhrát,“ řekl České televizi Krpálek.

Se Spijkersem se Krpálek utkal po více než čtyřech letech a znovu uspěl. V březnu 2018 nizozemského judistu na Evropském poháru v Praze porazil v
prodloužení v zápase o třetí místo.

Triumfem v Abú Zabí si Krpálek zlepšil náladu po nezdaru na nedávném mistrovství světa, kde vypadl ve čtvrtfinále.

Dalším českým judistům se na Grand Slamu nedařilo. V sobotu Renata Zachová vyhrála alespoň jeden zápas ve váze do 63 kg. David Pulkrábek (do 60
kg), David Klammert (do 90 kg) a Věra Zemanová (do 57) skončili v turnaji hned po prvním souboji.

Foto:
Lukáš Krpálek ve druhém kole soutěže judistů nad 100 kg na olympijských hrách v Tokiu.
Michal Sváček, MAFRA

Krasobruslení

Nadějný pár zrodila nepříjemná zpráva
Právo | 22.10.2022 | rubrika: Sport | autor: Michal Osoba | N1

Nebyla to vůbec milá zpráva pro krasobruslaře Daniela Mrázka. Měl za sebou start na mládežnické olympiádě, začínal se prosazovat mezi dospělými a pak
si od doktorů vyslechl: „Máš poškozenou chrupavku v kotníku, je v takovém stavu, že ti neumožní pořádně skákat.“ Opotřebení, k němuž zřejmě přispěla
i přechozená mononukleóza, bylo příliš velké. 
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Zákaz skoků znamená v krasobruslení konečnou krom jedné kategorie – tanečních párů. A vzhledem k tomu, že Mrázek měl doma podobně šikovnou, o
tři roky mladší sestru Kateřinu, řekli si, že to spolu zkusí. „Bál jsem se, že mě to nebude bavit, ale tance mě chytly ještě víc než sólové krasobruslení.
Bylo to dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si nyní 19letý talent. 
A výsledky mu dávají za pravdu. Sourozenci společně bruslí teprve druhou zimu a letos už vyhráli obě juniorské Grand Prix, jako první český pár po 22
letech postoupili do finále, a v rytmickém tanci dokonce v Ostravě posunuli juniorský světový rekord! Pro české krasobruslení, které se těší z přiděleného
světového šampionátu pro rok 2026, skvělá zpráva. 
Pocházejí z vísky nedaleko od Nymburka, ale za lepšími podmínkami se přesunuli do italského centra v jihotyrolské Egně, kam je vozí tatínek, velkou
podporu mají i v mamince, bývalé krasobruslařce. Spolu s trenérkou Barborou Řezníčkovou je v Itálii vede Matteo Zanni. Zvláště pro Kateřinu Mrázkovou,
které v době stěhování ještě nebylo patnáct, to byl velký skok. 
„Na začátku se mi stýskalo, ale rychle jsme si zvykli na režim, kdy jsme hodně trénovali,“ vypráví. K tomu online studuje gymnázium, její bratr zase
olomouckou Univerzitu Palackého. 
„A večer Káťa vaří, protože jí to jde,“ hlásí Mrázek. „Hlavně zdravější jídla, maso a zeleninu, žádné svíčkové, to ani neumím,“ doplňuje jeho sestra. Na
ledě i při rozhovoru se doplňují, ale i mezi nimi se občas zablýská. Aby ne, když spolu v teenagerském věku tráví skoro 24 hodin denně… „Určitě nejsme
klidné povahy,“ směje se Kateřina. „Ale i když se pohádáme, není to drama,“ ujišťuje, že žádná „Itálie“ se na Apeninském poloostrově nekoná. 
Ostatně obejdou se i bez italštiny. Spoustu času v Egně tráví s českými seniorskými jedničkami Natálii a Filipem Taschlerovými. Ti se připravují ve
stejné skupině, která je hodně mezinárodní – dva italské páry, jeden slovenský, gruzínský, švýcarský. 
V prosinci v Turíně při finále juniorské Grand Prix i v březnu při juniorském MS v Calgary se Mrázkovi vynasnaží, aby po volném tanci na hudbu z Muže se
železnou maskou opět mohli jásat jako při všech dosavadních vítězných startech sezony. A pak? „Za tři a půl roku bychom chtěli na olympiádu, a ne se
jen zúčastnit, to samé na mistrovství světa v Praze. Ale je to strašně daleko, dáváme si postupné cíle, však spolu bruslíme teprve dva roky,“ říká Mrázek. 

Plavání

Kraulařka Seemanová razantně vylepšila český rekord na 400 metrů
sport.iDNES.cz | 21.10.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Barbora Seemanová zaplavala na Světovém poháru v krátkém bazénu v Berlíně český rekord na trati 400 metrů volný způsob. Časem 4:00,15 minuty
vylepšila vlastní loňské maximum bez šesti setin o dvě sekundy.

Dvaadvacetiletá kraulařka dohmátla ve finále na druhém místě, podlehla pouze suverénní Siobhán Bernadette Haugheyové z Hongkongu (3:56,52),
dvojnásobné mistryni světa a majitelce dvou stříbrných medailí z loňské olympiády v Tokiu.

Seemanová, jež se finálovým časem přiblížila přesně na jedinou sekundu k evropskému rekordu Italky Federiky Pellegriniové, se také postarala o jediný
medailový výsledek české výpravy v úvodním dnu závodů v německé metropoli. Reprezentanti ale vybojovali dalších pět finálových účastí.

Kristýna Horská dohmátla pátá na prsařské dvoustovce, šestá místa obsadili Tomáš Franta na 200 metrů znak a Matěj Zábojník na stovce prsa.
Simona Kubová na sedmém místě na znakařské padesátce zaostala časem 26,56 jen o 34 setin za vlastním národním maximem a Jan Šefl uzavřel
osmičlenné finále na motýlkářské stovce.

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