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VICTORIA VSC MŠMT

Stříbro si užívám a jsem na něj hrozně hrdá, říká boxerka Bernardová
...ale to není jediná organizace, pod niž spadáte. Chvíli jsem byla pod Olympem, který je sportovním resortem Ministerstva vnitra. Teď jsem pod
Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria. Foto: Lenka Bernardová (v červeném). Lenka Bernardová (v červeném). Lenka Bernardová s
trenérem Radkem...
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Kanoistika - slalom

Přindiš je Kanoistou roku
...– Kajakář Vít Přindiš se stal poprvé Kanoistou roku. Tradiční anketu Českého svazu kanoistů vyhrál díky premiérovému světovému titulu ve vodním
slalomu, který získal ve 33 letech na červencovém šampionátu v německém Augsburgu. Za sebou nechal rychlostního kanoistu Martina Fuksu i loňského
vítěze...
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Krasobruslení

Žuková a Bidař šestí
...dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař obsadila na Kanadské brusli šesté místo. Druhý díl seriálu Grand Prix ovládli vicemistři světa Miuraová a
Kihara z Japonska. Eliška Březinová skončila mezi ženami poslední, dvanáctá. 
Česká krasobruslařka klesla po volných jízdách z jedenácté pozice, jež...
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Beachvolejbal

Hermannová se Štochlovou slaví první společný titul. Ovládly Pro Tour v Dubaji
...volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová porazily ve finále turnaje Pro Tour nižší kategorie Challenge v Dubaji Č íňanky Lin Mej-
mej a Sia Sin-i 18:21, 21:17, 15:12 a připsaly si první společný triumf na světovém okruhu. Jejich dosavadním maximem bylo červencové stříbro z...
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Plné znění

VICTORIA VSC MŠMT

Stříbro si užívám a jsem na něj hrozně hrdá, říká boxerka Bernardová
plzensky.denik.cz | 29.10.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Martin Švec | URL

Jedenadvacetiletá boxerka Lenka Bernardová už získala titul mistryně ČR žen, má bronzovou medaili z juniorského mistrovství Evropy, ale tyto úspěchy
přebilo stříbro z minulého týdne na evropském šampionátu žen. Boxerka BC  Star Plzeň se titulem vicemistryně světa postarala o největší úspěch českých
žen v historii.

„Je úžasné a zároveň zvláštní, že jsem v něčem takovém historicky první. Moc si toho vážím, ale doufám, že se najdou dobré boxerky, které přivezou i
zlato. Přeji to všem,“ řekla v rozhovoru pro Deník Lenka Bernardová.
Na mistrovství Evropy v černohorské Budvě prohrála až ve finále kategorie do 60 kilogramů s 33letou olympijskou vítězkou a mistryní světa Kellie Anne
Harringtonovou z Irska 0:5 na body.
Už vám došlo, co jste dokázala?
Trochu mi to trvalo, ale už to vnímám. Úspěch si užívám a jsem na něj hrozně hrdá.
Dostala jste hodně gratulací?
Až mě to úplně překvapilo (smích).
Jaké byly bezprostřední pocity po prohraném finále?
Trochu mě to zamrzelo. Věděla jsem, že jdu do ringu vyhrát, ale zároveň, že si to jdu i užít. Účast ve finále je velký úspěch, takže zklamání nebylo
takové, jako kdybych vypadla v prvním zápase.
Můžete si z finálového zápasu něco vzít do budoucna?
Určitě. Beru si z něho to, že jsem boxovala s nejlepší boxerkou ve své váze, a to nejen v Evropě, ale i na světě. Myslím si, že mě už nikdo lepší nemůže
potkat. Beru si z finále i to, že když jsem dobře zaboxovala s Harringtonovou, tak to dokážu s každým.

A co se týče vyvarování chyb?
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Nějaké chyby jsem udělala. Projevila se únava. Soupeřka byla silnější v úderech, já rychlejší, takže jsem objevila to, v čem vynikám více a na čem
musím zapracovat.
S jakými ambicemi jste vlastně odjížděla na mistrovství Evropy?
Ambice byly medailové, ale takové… Bylo to moje první seniorské mistrovství Evropy, takže jsem neměla na sebe až takové vysoké nároky.
Evropský šampionát byl vaší první velkou mezinárodní akcí mezi ženami…
Ano, protože na letošní mistrovství světa nejel nikdo z Česka.
Získala jste bronz na mistrovství Evropy juniorek, ale stříbro z prvního šampionátu žen je ideální vstup do seniorské kategorie, ne?
V ženách je medaile cennější i o to, že jsem získala stříbro. Navíc to nebyla ani kategorie do 22 let, na jejímž mistrovství Evropy jsem letos také chyběla,
protože mě tam nepustili. Byla z toho rovnou seniorská medaile, která je mým největším dosavadním úspěchem kariéry.

Nepustili vás na mistrovství Evropy do 22 let?
Jela tam jiná boxerka z Česka. Byly jsme dvě v kategorii do 60 kg. Minulý rok přivezla bronzovou medaili z mistrovství světa, tak dostala přednost.
V juniorské kategorii jste boxovala ve váhové kategorii do 57 kg, ale nyní do 60 kg. Proč?
Ještě minulý rok jsem boxovala do 57 kg, ale už jsem měla problém udržovat tuto váhu. Po posledním turnaji jsem si dala kratší pauzu a rozhodla jsem
se, že bych radši závodila v šedesátce, abych se tolik netrápila. C ítím se v ní komfortnější. Jsem na tu váhu sice výškově menší, ale cítím se v ní lépe i
silnější.
Co plánujete dál?
Příští rok na konci června jsou Evropské hry, na které bych se moc ráda kvalifikovala. Ty budou mým nejbližším cílem. Na konci tohoto roku je
mistrovství ČR, kde doufám, že obhájím titul. Poté se už s trenérem budeme soustředit na Evropské hry, které by měly být kvalifikacemi na mistrovství
Evropy i olympiádu.
Vaším oddílovým klubem je BC  Star Plzeň, ale to není jediná organizace, pod niž spadáte.
Chvíli jsem byla pod Olympem, který je sportovním resortem Ministerstva vnitra. Teď jsem pod Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT
Victoria.

Foto:
Lenka Bernardová (v červeném).
Lenka Bernardová (v červeném).
Lenka Bernardová s trenérem Radkem Semanem.
Lenka Bernardová s trenérem Radkem Semanem.

FotoAuthors:
archiv Radka Semana
archiv Radka Semana
archiv Radka Semana
archiv Radka Semana

Kanoistika - slalom

Přindiš je Kanoistou roku
Příbramský deník | 25.10.2022 | rubrika: Sport | autor: (čtk) | N1

Praha – Kajakář Vít Přindiš se stal poprvé Kanoistou roku. Tradiční anketu Českého svazu kanoistů vyhrál díky premiérovému světovému titulu ve
vodním slalomu, který získal ve 33 letech na červencovém šampionátu v německém Augsburgu. Za sebou nechal rychlostního kanoistu Martina Fuksu i
loňského vítěze této ankety Jiřího Prskavce. Přindiš se v hodnocení jednotlivců dostal před letošním ročníkem dvakrát mezi nejlepší trojici. V roce 2017
byl stejně jako na tehdejším MS druhý, o dva roky později obsadil třetí příčku. Tentokrát ho životní úspěch na MS, kde přidal ke třem evropským titulům
první světový, vynesl až na vrchol. Vedle zlata z Ausgburgu skončil druhý v celkovém hodnocení SP. Nevydařilo se mu jen ME, kde po padesátisekundové
penalizaci neprošel do finále. 

Krasobruslení

Žuková a Bidař šestí
Právo | 31.10.2022 | rubrika: Sport | autor: (ČTK) | N1

Sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař obsadila na Kanadské brusli šesté místo. Druhý díl seriálu Grand Prix ovládli vicemistři světa Miuraová
a Kihara z Japonska. Eliška Březinová skončila mezi ženami poslední, dvanáctá. 
Česká krasobruslařka klesla po volných jízdách z jedenácté pozice, jež jí patřila po krátkém programu, a pohoršila si oproti celkové desáté příčce z
minulého týdne na Americké brusli. Přesto získala za volnou jízdu své nejlepší hodnocení v sezoně 103,89 bodu. 
Díky nejlepší volné jízdě zvítězila Japonka Rinka Watanabeová (197,59). 
Žuková s Bidařem byli po krátkém programu šestí a umístění udrželi i po volné jízdě, ve které obsadili sedmou příčku. Česká dvojice zaznamenala celkem
153,50 bodu. 

Beachvolejbal

Hermannová se Štochlovou slaví první společný titul. Ovládly Pro Tour v Dubaji
sport.iDNES.cz | 25.10.2022 | rubrika: Volejbal | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová porazily ve finále turnaje Pro Tour nižší kategorie Challenge v Dubaji Č íňanky Lin
Mej-mej a Sia Sin-i 18:21, 21:17, 15:12 a připsaly si první společný triumf na světovém okruhu. Jejich dosavadním maximem bylo červencové stříbro z
Agádíru.

Hermannová označila dubajské prvenství za největší společný úspěch. „Zlato chutná velice sladce, ale finále bylo velice náročné. Ten zápas se nevyvíjel
úplně podle našich představ, necítily jsme se úplně nejlépe po fyzické stránce. Ale přestože jsme tam měly spoustu chyb, zůstaly jsme pozitivní,“ řekla v
nahrávce pro média.

Turnajové dvojky Hermannová se Štochlovou na písku ve Spojených arabských emirátech téměř celý první set vedly, ale za stavu 17:13 se pátým
nasazeným Č íňankám podařila šestibodová šňůra a sadu nakonec získaly. „Bylo to velké vedení, jenže já pak nesložila několik bodovek v řadě,“
prohlásila Hermannová. „Ale věděly jsme, že chyby byly na naší straně, ne že by soupeřky byly lepší,“ doplnila.

Koncovku druhého setu zvládly naopak lépe české hráčky a vyrovnaly. V tie-breaku se oba páry přetahovaly o vedení až do stavu 12:12, kdy
Hermannová se Štochlovou třemi body za sebou rozhodly o celkovém triumfu. V Dubaji vyhrály všech šest zápasů, z toho tři až ve zkrácené sadě.

„V koncovkách se nám podařilo zablokovat a ubránit velice důležité míče. A po posledním míči jsme tu neuvěřitelnou otočku oslavily... no, trošku sprostě,“
dodala Hermannová.

Zatímco pro třiadvacetiletou Štochlovou je to první titul na okruhu, o osm let starší Hermannová triumfovala s bývalými spoluhráčkami čtyřikrát. Třikrát
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slavila s Markétou Nausch Slukovou a jednou s Martinou Williams. Premiérové společné finále v Agádíru musely kvůli zranění Štochlové skrečovat.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu v Dubaji:

Ženy:

Finále: 

Hermannová, Štochlová (2-ČR) - Lin Mej-mej, Sia Sin-i (5-Č ína) 2:1 (-18, 17, 12),

o 3. místo: 

Hortonová, Scolesová (19-USA) - Narapchonrapatová, Kongpchopsarutavadíová (4-Thaj.) 2:0 (24, 20).

Semifinále: 

Hermannová, Štochlová - Hortonová, Scolesová 2:0 (19, 17)

Lin Mej-mej, Sia Sin-i - Narapchonrapatová, Kongpchopsarutavadíová 2:1 (-19, 19, 9).

Foto:
Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová na turnaji Pro Tour v Dubaji.
Profimedia.cz
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