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VICTORIA VSC MŠMT

Studujte obory, které mají budoucnost – na VŠTE v Českých Budějovicích!
...individuální studijní plány a vytváří vhodné podmínky pro sportování během studia na VŠ. Od roku 2020 je VŠTE zapojena do projektu UNIS od
VICTORIA VSC, který je určen pro vrcholové sportovce. Díky všeobecné oblibě a podpoře sportu na jihu Čech patří mezi studenty a absolventy řada
reprezentantů...
Táborský deník | 05.11.2022 | rubrika: Sport | N1

Obsahové duplicity: 05.11.2022 - Českobudějovický deník N1, Jindřichohradecký deník N1, Písecký deník N1, Českokrumlovský deník N1, Prachatický deník
N1, + 1 dalších

Atletika

Znovu kraloval Vadlejch
...Barbora Špotáková, pro kterou to byl poslední galavečer v roli oceněné závodnice. Třetí skončil další český bronzový medailista na ME koulař Tomáš
Staněk. „Jsem rád, že jsem měl medaili na mistrovství světa i Evropy a ještě jsem letos hodil devadesát metrů, protože to byl celoživotní sen. A to, že...
Metro | 07.11.2022 | rubrika: Sport | autor: ČTK | N1

Hrochová skončila devátá na mistrovství světa. Dost drsný závod, řekla
...Škody Plzeň Tereza Hrochová doběhla devátá na mistrovství světa v běhu do vrchu v thajském Chiangmai. Tímto výsledkem pomohla českým ženám
k celkovému šestému místu v týmové soutěži na světě. Běžkyně se musely popasovat s 8,5 kilometru dlouhou tratí s převýšením přes 1000 metrů, která
vedla...
plzensky.denik.cz | 04.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Martin Švec | URL

Judo

Teplická judistka Věra Zemanová vybojovala v Austrálii bronzovou medaili
...o postup na Olympijské hry v Paříži 2024. Té se jakožto Česká reprezentační jednička zúčastnila i pátá z letošního Mistrovství Evropy, Věrka
Zemanová. Závodnice teplického Pro Sportu zažila dosti strastiplnou cestu, při které se jí zatoulaly zavazadla s kimony a všemi osobními věcmi. Potom
,co...
teplicky.denik.cz | 31.10.2022 | rubrika: Čtenář reportér | autor: autor externí | URL

Plavání

Kraulař Gemov uzavřel SP v krátkém bazénu stříbrem v Indianapolis
Ondřej Gemov zakončil plavecký Světový pohár v krátkém bazénu stříbrem v Indianapolis na kraulové trati 1500 metrů. Časem 14:48,72 minuty si
vylepšil o více než dvacet sekund osobní rekord a zároveň splnit limit pro mistrovství světa.

Třiadvacetiletý Gemov před týdnem skončil třetí na...
sport.cz | 06.11.2022 | rubrika: Vodní sporty | URL

Šerm

Letňanští šermíří po roce nejúspěšnějším klubem republiky
...MČR odnesli alespoň jednu medaili. Mistry ČR se stali: Rafael Moreno (věková kategorie U13), Adam Waller (U15), Amálie Valentová (U15 a U17) a
Veronika Bieleszová (U20 a ženy). Vrcholem byl zisk obou zlatých medailí v nejprestižnější soutěži družstev, která se konala právě v letňanské BB
Areně....
letnanskelisty.cz | 01.11.2022 | URL

Tenis

První triumf po pěti letech! Vondroušová po půlroční pauze vyhrála na ITF ve Shrewsbury dvouhru i čtyřhru
...SHREWSBURY - Markéta Vondroušová na halovém podniku ITF W100 v britském Shrewsbury ve svém prvním finále od loňské olympiády v Tokiu
porazila 7-5 6-2 Němku Evu Lysovou a už svůj druhý turnaj po půlroční pauze zaviněné zraněním proměnila v první triumf po pěti letech. O dvě a půl
hodiny později...
tenisportal.cz | 06.11.2022 | URL
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Triatlon

Královna Petra. Nejlepší triatlonistkou sezony je Kuříková
...ShortTrack, na mistrovství světa v terénním triatlonu byl šestý a na světovém šampionátu v dlouhém triatlonu dvanáctý. Třetí příčku obsadil Radim
Grebík, který hned v úvodu sezony vybojoval skvělé 7. místo na Světovém poháru v Arzacheně, na Evropském poháru Premium v Tiszaújvárosi byl
druhý a na...
triatlon.cz | 05.11.2022 | URL
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Plné znění

VICTORIA VSC MŠMT

Studujte obory, které mají budoucnost – na VŠTE v Českých Budějovicích!
Táborský deník | 05.11.2022 | rubrika: Sport | N1

Nejmladší česká veřejná vysoká škola již zahájila přijímací řízení a zve všechny zájemce o studium technických a ekonomických programů. Vysoká škola
technická a ekonomická v Českých Budějovicích je tou správnou volbou pro každého, kdo chce po vysoké rychle najít uplatnění. Zaměřuje se totiž na
praxi už během studia a učí se tu obory, které mají budoucnost, jako je Strojírenství, Technologie a řízení dopravy, Pozemní stavby, Podniková
ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik nebo Znalectví. Chcete být součástí projektů, které mají smysl? Chcete se učit v moderních
laboratořích, nebo hrát při studiu v univerzitních sportovních týmech? Chcete se bavit a objevovat krásy jižních Čech? Pak neváhejte a přihlaste se na
VŠTE. 

Hurá do jižních Čech 

Váháte, zda jít studovat na velkou univerzitu, nebo spíš zvolit něco komornějšího? 
Jižní Čechy vás rozhodně nadchnou. VŠTE je jediná technická vysoká škola na jihu Čech a město nabízí spoustu možností kulturního, společenského i
sportovního vyžití. 
Nedaleko od jihočeské metropole najdete architektonické perly, jako je zámek Hluboká, Český Krumlov či Holašovice. Jižní Čechy jsou proslulé krásnou
přírodou, dobrým pivem, lokálními potravinami a mnoha místy, která prostě musíte navštívit. Určitě si tu užijete studentský život naplno. 

Přidejte se do školních spolků či sportovních týmů 

Na VŠTE jsou vítáni aktivní sportovci. Skloubit studium a sport není snadné, proto se škola snaží vyjít jim maximálně vstříc. Nabízí individuální studijní
plány a vytváří vhodné podmínky pro sportování během studia na VŠ. Od roku 2020 je VŠTE zapojena do projektu UNIS od VICTORIA VSC, který je
určen pro vrcholové sportovce. Díky všeobecné oblibě a podpoře sportu na jihu Čech patří mezi studenty a absolventy řada reprezentantů České
republiky v různých sportech, jako je badminton, jachting, lyžování, atletika nebo plavání. Velkou podporu fanoušků mají také zdejší sportovní spolky,
které hrají univerzitní ligy hokeje, fotbalu a florbalu. Jsou to týmy Black Dogs Budweis (hokej), Pitbulls Budweis VŠTE (fotbal) a VŠTE Budweis Ducks
(florbal). V e-sportu školu reprezentují Mighty Eagles, rozrůstající se spolek, který sdružuje nejen aktivní hráče. Pro mimoškolní aktivity je tu Studentská
unie VŠTE, která pořádá například oblíbenou Grilovačku či každoroční Seznamovák na Lipně. A pokud se zajímáte o zahraniční výjezdy, můžete se připojit
k ESN VŠTE Budweis. 

Inovativní projekty a špičkové vybavení pro výzkum a vývoj 

V rámci studia na VŠTE je velký důraz kladen na praxi, která trvá celé tři měsíce. Tuto nadstandardní dobu si chválí studenti i firmy. Absolventi si pak
často najdou práci právě ve firmě nebo v oboru, kde dělali praxi. Řada projektů je řešena přímo na vysoké škole. Odborníci i studenti mohou využívat
špičkově vybavené laboratoře se zaměřením na výzkum materiálů, 3D tisk, strojírenství, stavitelství, chemii, logistiku či bezpilotní letecké prostředky
(drony). Další komplex laboratoří, který rozšíří možnosti výzkumu a vývoje pro celý region, je právě ve výstavbě. 

Atletika

Znovu kraloval Vadlejch
Metro | 07.11.2022 | rubrika: Sport | autor: ČTK | N1

Atlet roku. 

Oštěpař Jakub Vadlejch díky bronzu z MS a stříbru z ME dál kraluje českým atletům, zopakoval loňské vítězství v tradiční svazové anketě Atlet roku. Hned
za ním zásluhou bronzu na ME skončila devítinásobná česká atletická královna Barbora Špotáková, pro kterou to byl poslední galavečer v roli oceněné
závodnice. Třetí skončil další český bronzový medailista na ME koulař Tomáš Staněk. „Jsem rád, že jsem měl medaili na mistrovství světa i Evropy a
ještě jsem letos hodil devadesát metrů, protože to byl celoživotní sen. A to, že se to povedlo hned prvním závodem, byla sladká tečka už na začátek,“ řekl
Vadlejch. 

Hrochová skončila devátá na mistrovství světa. Dost drsný závod, řekla
plzensky.denik.cz | 04.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Martin Švec | URL

Atletka Škody Plzeň Tereza Hrochová doběhla devátá na mistrovství světa v běhu do vrchu v thajském Chiangmai. Tímto výsledkem pomohla českým
ženám k celkovému šestému místu v týmové soutěži na světě. Běžkyně se musely popasovat s 8,5 kilometru dlouhou tratí s převýšením přes 1000 metrů,
která vedla tropickou džunglí ve vnitrozemí Thajska.

"První kilák a půl byl celkem rovina, takže to bylo pro mě výhoda. Do lesa (terénu a prvního kopce) jsem vbíhala na čele závodu. Pak to začalo být
drsné… V půlce trati jsem se přelévala na konci první desítky až kolem šestnáctého místa. V kopcích se to hodně měnilo. Na trati byla dvě prudká
stoupání, každé asi kilometr, která byla spíš pro horolezce. Jinak to byl dost drsný závod, ale jsem ráda, že už to mám za sebou, " citoval
šestadvacetiletou atletku svazový web.
Hrochová tuto sezonu startovala na atletickém mistrovství světa i Evropy (obojí maraton), mistrovství Evropy v krosu a na Evropském poháru v běhu na
10 000 metrů na dráze.

Foto:
Tereza Hrochová s trenérem Vladimírem Bartůňkem.
Tereza Hrochová (vlevo).
Tereza Hrochová (uprostřed).
Tereza Hrochová (vlevo).

FotoAuthors:
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Judo

Teplická judistka Věra Zemanová vybojovala v Austrálii bronzovou medaili
teplicky.denik.cz | 31.10.2022 | rubrika: Čtenář reportér | autor: autor externí | URL

O uplynulém víkendu se konala v australském Perthu soutěž judistů zařazená do kvalifikace o postup na Olympijské hry v Paříži 2024. Té se jakožto
Česká reprezentační jednička zúčastnila i pátá z letošního Mistrovství Evropy, Věrka Zemanová. Závodnice teplického Pro Sportu zažila dosti strastiplnou
cestu, při které se jí zatoulaly zavazadla s kimony a všemi osobními věcmi. Potom ,co Věrka absolvovala během přípravy, kdy nejprve onemocněla
virózou, následně si poranila kotník a těsně před odletem na MS do Taškentu dostala covid, jsme si již říkali, co ještě osud naší závodnici přichystá za
překvapení. Na to jsme bohužel nemuseli čekat dlouho.

Věrka jako nasazená jednička turnaje měla první kolo volný los. V dalším nastoupila jako jasný favorit utkání proti domácí závodnici. Závodnice Pro
Sportu se snažila hned od začátku ukázat ,kdo bude na tatami pánem. Při druhé zteči však při své technice zavadila hlavou o tatami, což pravidla hodnotí
jako přestupek proti ochraně zdraví závodníků a Věrka dostala hansoku make, což je diskvalifikace v zápase. Naštěstí mohla naše závodnice pokračovat
v turnaji dále a tak se přes opravy prokousala do boje o bronzovou medaili. Tam nastoupila proti finalistce z posledních dvou turnajů European Open
Němce Ziegler. Věrka ale již nechtěla medailovou příležitost pustit z ruky a v závěru utkání svou soupeřku porazila na ippon. Bronzová medaile a
získaných 350 bodů naši závodnici posunuly na 21. místo světového žebříčku a zajistily jí tak start na prosincovém turnaji Mistrů. Toho se má čest účastnit
jen prvních 36 závodnic ve světovém žebříčku.
Václav Prokeš
Foto:
Judistka Věra Zemanová (Pro Sport Teplice) vybojovala v Austrálii bronzovou medaili.

FotoAuthors:
Se souhlasem Pro Sport Teplice

Plavání

Kraulař Gemov uzavřel SP v krátkém bazénu stříbrem v Indianapolis
sport.cz | 06.11.2022 | rubrika: Vodní sporty | URL

Ondřej Gemov zakončil plavecký Světový pohár v krátkém bazénu stříbrem v Indianapolis na kraulové trati 1500 metrů. Časem 14:48,72 minuty si
vylepšil o více než dvacet sekund osobní rekord a zároveň splnit limit pro mistrovství světa.

Třiadvacetiletý Gemov před týdnem skončil třetí na osmistovce volný způsob v Torontu. V Indianapolis na patnáctistovce ho porazil jen domácí Bobby
Finke, a to o necelé tři sekundy. 
Z českých plavců se v sérii SP nejlépe celkově umístil Tomáš Franta, který vybojoval šest znakových finále a se ziskem 69,7 bodu obsadil 21. místo, i
když v posledním kole v USA nestartoval. 

Šerm

Letňanští šermíří po roce nejúspěšnějším klubem republiky
letnanskelisty.cz | 01.11.2022 | URL

Šermíři klubu SC  Praha, jenž letos slaví třicet let od založení a sídlí v letňanské BB Areně, ovládli po roce seriál Mistrovství České republiky 2022 v kordu.
V šesti věkových kategoriích, kde se rozdávají cenné kovy v soutěžích jednotlivců i družstev, posbírali rekordních 15 titulů mistrů ČR a k nim přidali navíc
5 stříbrných a 13 bronzových medailí. Rekordní je také počet 41 šermířů SC , kteří si z MČR odnesli alespoň jednu medaili.

Mistry ČR se stali: Rafael Moreno (věková kategorie U13), Adam Waller (U15), Amálie Valentová (U15 a U17) a Veronika Bieleszová (U20 a ženy). 
Vrcholem byl zisk obou zlatých medailí v nejprestižnější soutěži družstev, která se konala právě v letňanské BB Areně. Titul obhájilo jak družstvo mužů ve
složení Beran, Čapek, D´Amico, Pitra, tak žen v sestavě Bieleszová, Červenková, Prokšíková, Saligerová. 
Naši závodníci poté absolvovali reprezentační soustředění v BB Areně a ve Švýcarsku, kde se připravovali na červencové Mistrovství světa 2022 v Egyptě.
Rádi přivítáme nové zájemce ve věku 8 až 12 let. Více informací na www.serm-praha.cz nebo na facebooku SC  Praha. 
Text a foto: Martin Čapek, SC  Praha 

Tenis

První triumf po pěti letech! Vondroušová po půlroční pauze vyhrála na ITF ve Shrewsbury dvouhru i čtyřhru
tenisportal.cz | 06.11.2022 | URL

ITF SHREWSBURY - Markéta Vondroušová na halovém podniku ITF W100 v britském Shrewsbury ve svém prvním finále od loňské olympiády v Tokiu
porazila

7-5 6-2 Němku Evu Lysovou a už svůj druhý turnaj po půlroční pauze zaviněné zraněním proměnila v první triumf po pěti letech. O dvě a půl hodiny
později navíc 23letá Češka vyhrála i čtyřhru s krajankou Miriam Kolodziejovou. 
Profily hráčů 
Vondroušová Markéta 
Lys Eva 
Markéta Vondroušová od dubna do října kvůli zranění a následné operaci zápěstí půl roku nehrála a během pauzy vypadla z elitní stovky světového
žebříčku. A také se vdala za dlouholetého přítele Štěpána Šimka. 
Po šesti měsících bez tenisu se však ještě v závěru sezony stíhá vrátit zpátky do formy. Minulý týden ve francouzském Poitiers sice skončila hned v
prvním kole na hráčce ze třetí světové stovky Julii Hatoukové, ale v deblu s Miriam Kolodziejovou získaly titul a nyní na další halové akci ITF v britském
Shrewsbury už triumfovala v obou soutěžích. 
Ve dvouhře si postupně poradila se Švédkou Mirjam Björklundovou, domácí Maiou Lumsdenovou, krajankou Barborou Palicovou, s níž ztratila jediný set, s
nejvýše nasazenou Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou a v dnešním finále přehrála devět zápasů neporaženou 126. hráčku světa Evu Lysovou z Německa. 
23letá Češka přitom nezačala své první finále po 15 měsících dobře. S o tři roky mladší soupeřkou prohrávala 1-4 a za stavů 3-5 a 4-5 čelila celkem
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čtyřem setbolům. Dokázala však téměř okopírovat průběh včerejšího semifinále. Všechny setboly zlikvidovala, od té chvíle už nečelila jedinému brejkbolu
a po hodině a čtvrt zvítězila 7-5 6-2. 
Finalistka French Open 2019 hrála finále poprvé od loňského srpna, kdy v Tokiu podlehla Švýcarce Belindě Bencicové a získala stříbrnou olympijskou
medaili. Triumf slaví poprvé od července 2017, kdy zvítězila na podniku ITF v Praze. 
Dnes Vondroušová získala celkově 8. titul. Ve finálových duelech na okruhu WTA má bilanci 1-4, jedinou trofej slavila na jaře 2017 v hale ve
švýcarském Bielu. 
Vondroušová zkompletovala čtvrtý a nejcennější 'double' 
Bývalá světová čtrnáctka Vondroušová navíc na podniku se stotisícovou dotací ve Shrewsbury vyhrála i čtyřhru. S krajankou Miriam Kolodziejovou, s níž
v roce 2015 ovládla juniorskou čtyřhru na Australian Open a na Roland Garros, ve finále porazily podobně jako před týdnem v Poitiers 7-6 6-2 krajanku
Renatu Voráčovou s Francouzkou Jessikou Ponchetovou a svou neporazitelnost protáhly na 7 zápasů a 14 setů. 
>Vyhrát dvouhru i čtyřhru na jednom turnaji ITF dokázala Vondroušová už počtvrté v kariéře a poprvé na takto dotované akci. Navázala na Zielonu
Goru 2015 (ITF W10), Přerov 2015 (ITF W15) a Stuttgart-Stammheim 2017 (ITF W15). 
Vondroušová získala celkově 6. deblovou trofej z turnajů ITF, z toho pátou právě po boku Kolodziejové. Na akcích žen spolu mají bilanci 21 výher a 2
porážky. 
>Forma Vondroušové musí dělat radost také kapitánovi českého výběru Petru Pálovi, který sokolovskou rodačku nominoval na finálový turnaj Billie Jean
King Cupu. Ten začíná 10. listopadu. 
• ITF W100 SHREWSBURY • 
Velká Británie, tv. povrch / hala, 100.000 dolarů nedělní výsledky (06. 11. 2022) 
• Dvouhra - finále • 
Vondroušová (8-ČR) - Lysová (Ukr.) 7-5 6-2 
• Č tyřhra - finále • 
Kolodziejová/Vondroušová (4-ČR) - Ponchetová/ Voráčová (Fr./ ČR ) 7-6 6-2 
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Královna Petra. Nejlepší triatlonistkou sezony je Kuříková
triatlon.cz | 05.11.2022 | URL

Petra Kuříková nadále vládne českému triatlonu. Úspěšná reprezentantka podruhé v řadě zvítězila v anketě Král triatlonu. V rámci galavečera, který
uspořádala Česká triatlonová asociace v hotelu Aquapalace Prague, byli oceněni také vítězové Českého poháru a další úspěšní triatlonisté uplynulé
sezony. Ocenění pro Trenéra roku převzal Luboš Bílek, Mládežnickým trenérem se stal Jan Vaněk a Talentem roku je Kateřina Hadravová.

Petra Kuříková zvítězila v anketě Král triatlonu podruhé v řadě. K vítězství ji nasměrovaly výborné výsledky v zimních Arena Games a především vítězství
v závodě Světového poháru ve španělské Pontevedře. První místo si v hlasování triatlonových klubů, trenérů, zástupců ČTA a novinářů zajistila i přes
zranění, které si přivodila na srpnovém evropském šampionátu a které přerušilo její sezonu. 
„Sezona se nevyvíjela tak, jak jsem si přála, proto je pro mě vítězství v anketě velké překvapení,“ vzkázala během večera Petra Kuříková ze Švýcarska,
kde žije a odkud nyní zamíří na závod Světového poháru v Chile. Tam si připíše první start po zranění. „Těším se na první závod, kde se uvidí, jak
proběhla příprava a zda jsem se dokázala vrátit do formy. Ale věřím, že jsem na tom výkonnostně dobře,“ dodala česká reprezentantka, kterou pak čeká
ještě finálový závod mistrovství světa v Abu Dhabi. 
Druhé místo obsadil Lukáš Kočař, kterému se dařilo v terénním i dlouhém triatlonu a který byl v anketě druhý o jediný bod! Brněnský triatlonista dokázal
letos zvítězit na dvou závodech Světového poháru série XTERRA v disciplíně ShortTrack, na mistrovství světa v terénním triatlonu byl šestý a na světovém
šampionátu v dlouhém triatlonu dvanáctý. 
Třetí příčku obsadil Radim Grebík, který hned v úvodu sezony vybojoval skvělé 7. místo na Světovém poháru v Arzacheně, na Evropském poháru
Premium v Tiszaújvárosi byl druhý a na mistrovství světa v Hamburku se probojoval do nejlepší dvacítky. 
Trenérem roku se stal Luboš Bílek, mezi jehož svěřence patří mimo jiné Lukáš Kočař či Tomáš Řenč, elitní čeští reprezentanti v dlouhém triatlonu. Pro
Luboše Bílka se jedná už o šesté ocenění v této kategorii. 
Mládežnickým trenérem roku byl opět zvolen Jan Vaněk, jehož kmenovým klubem je TCV Jindřichův Hradec, ale podílí se také na zajištění
reprezentačních akcí – v letošním roce byl například vedoucím české výpravy na Závodu olympijských nadějí v Polsku. 
Ocenění Talent roku patří dorostence Kateřině Hadravové, která získala bronz na Evropském poháru juniorů v Táboře. Dařilo se jí také v Českém poháru,
ve kterém dokázala vyhrát hned tři závody v absolutním pořadí. 
Sami fanoušci českého triatlonu rozhodli o udělení ceny Hvězda sociálních sítí . V hlasování na Facebooku dali nejvíce hlasů klubu 2BWinner. 
Spolu s vítězi ankety byli při slavnostním večeru v Čestlicích u Prahy oceněni také nejlepší závodníci Českého poháru 2022. Celým večerem už tradičně
provázel komentátor České televize Tomáš Budka. Program zpestřilo například vystoupení parkourové skupiny Freemove, o after party se postarala
kapela AC/CZ. 
Král triatlonu 2022 
Král triatlonu: 1. Petra Kuříková, 2. Lukáš Kočař, 3. Radim Grebík 
Trenér roku: Luboš Bílek 
Mládežnický trenér roku: Jan Vaněk 
Talent roku: Kateřina Hadravová 
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