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Judo

Judistka Zachová při premiéře sedmá na mistrovství světa
...judistka Renata Zachová při premiérovém startu na seniorském mistrovství světa obsadila v Taškentu ve váze do 63 kilogramů dělené sedmé místo.
Dvaadvacetiletá česká reprezentantka vypadla ve čtvrtfinále a poté neuspěla v opravách. Zachová se postarala o jeden z nejlepších výsledků české
výpravy...
Olomoucké listy | 11.11.2022 | rubrika: Sport | autor: deš | N1

Krasobruslení

Taschlerovi navzdory chybě udrželi páté místo při debutu v Grand Prix
...Natálie a Filip Taschlerovi navzdory chybě ve volném tanci udrželi při debutu v Grand Prix páté místo. Tak vysoko byl český taneční pár v elitním
seriálu naposledy před dvanácti lety, kdy skončili v Rusku pátí Lucie Myslivečková a Matěj Novák. Závod v Sheffieldu, kam Grand Prix zavítala poprvé,...
sport.cz | 13.11.2022 | rubrika: Krasobruslení, Zimní sporty | URL

Plavání

Micka obhájil prvenství skvělým časem
...pětku, tradiční listopadový závod na závěr dálkoplavecké sezony, vyhráli Jan Micka z USK Praha a Lucie Zubalíková z Komety Brno. KRNOV / Ostatní
plavci stojící u okraje bazénu i diváci hnali Jana Micku za nejlepším výkonem. Dohmátl v čase 51:59,19 minuty. V Krnovské pětce, ve 22. ročníku
závodu...
5plus2 | 11.11.2022 | autor: JIŘÍ SEIDL | N1

Plavkyně Janíčková se po úspěchu v Šamoríně kvalifikovala na mistrovství světa
...To je čas, který 23. října zaplavala ve slovenském Šamoríně na závodech Slovakia Swimming Cup olomoucká plavkyně Barbora Janíčková, která se
díky tomu probojovala na prosincové mistrovství světa v australském Melbourne, kde bude závodit v disciplíně 100 metrů volným způsobem. Jak ale
sama přiznala,...
sumpersky.denik.cz | 10.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: David Kubatík | URL

Obsahové duplicity: 10.11.2022 16:27 - prostejovsky.denik.cz N1 URL, prerovsky.denik.cz N1 URL, hranicky.denik.cz N1 URL, olomoucky.denik.cz N1 URL

Triatlon

Triatlonistka Zimovjanová obsadila na SP v Chile životní šesté místo
...Tereza Zimovjanová vybojovala na Světovém poháru v Chile životní šesté místo. Další česká reprezentantka Petra Kuříková, která se ve Viňa del
Mar vrátila k závodům po zranění ze srpnového mistrovství Evropy, obsadila 22. místo.

Po úvodní plavecké části v Tichém oceánu figurovaly...
sport.iDNES.cz | 13.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Obsahové duplicity: 13.11.2022 18:21 - Ostatní sporty N1 URL , 13.11.2022 - sport.cz N1 URL

Ostatní sporty

Dvě minuty rozhodly: Juniorky zdolaly i Japonsko, Nováková má nulu
...pouhých 111 sekund! Podruhé na turnaji se trefily Petra Matějová a Linda Vocetková . Mezi jejich góly vměstnala první úspěch za osmnáctku Viktorie
Jílková – ta stejně jako Vocetková patří mezi osm hráček ročníku 2007 v týmu, jež tedy věkově stále ještě spadají do šestnáctky. Češky v úvodní...
hokej.cz | 10.11.2022 | autor: Martin Voltr | URL
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Olomoucká judistka Renata Zachová při premiérovém startu na seniorském mistrovství světa obsadila v Taškentu ve váze do 63 kilogramů dělené
sedmé místo. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka vypadla ve čtvrtfinále a poté neuspěla v opravách. 
Zachová se postarala o jeden z nejlepších výsledků české výpravy na turnaji v Uzbekistánu díky třem vyhraným duelům. Bývalá juniorská mistryně
Evropy a pátá žena z letošního seniorského mistrovství Evropy 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 olympiády v Tokiu Catherine BeaucheminováPinardová. Kanaďanka
porazila českou judistku už po 48 sekundách na ipon, Zachová pak podlehla v prvním kole opravného pavouka Florentině Ivanescuové z Rumunska. 

Krasobruslení

Taschlerovi navzdory chybě udrželi páté místo při debutu v Grand Prix
sport.cz | 13.11.2022 | rubrika: Krasobruslení, Zimní sporty | URL

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi navzdory chybě ve volném tanci udrželi při debutu v Grand Prix páté místo. Tak vysoko byl český taneční pár
v elitním seriálu naposledy před dvanácti lety, kdy skončili v Rusku pátí Lucie Myslivečková a Matěj Novák. Závod v Sheffieldu, kam Grand Prix zavítala
poprvé, vyhráli favorizovaní Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri.

Sourozenci Taschlerovi byli po rytmickém tanci necelý bod od čtvrté příčky, ale o šanci na posun vzhůru je připravilo partnerčino zaváhání při
twizzlech. Především kvůli tomu zaostali o více než čtyři body za svým osobním rekordem a známkou 103,80 bodu se zařadili na šesté místo v hodnocení
volných tanců. V součtu s první částí soutěže ale nasbírali 177,89 bodu a udrželi se o více než bod před Gruzínci Marií Kazakovovou a Gerogym Revijou. 
Bronzoví medailisté z letošního ME Guignardová a Fabbri po rytmickém tanci ovládli i druhou část soutěže. Získali 213,74 bodu a druhé Brity Lilah
Fearovou a Lewise Gibsona nechali za sebou o více než osm bodů. 
Také mezi ženami zůstala v čele vítězka krátkého programu. Poslední vítězka mistrovství čtyř kontinentů Mai Miharaová z Japonska byla nejlepší i ve
volné jízdě a porazila o necelé dva body úřadující juniorskou mistryni světa Isabeau Levitovou z USA. 
Další zastávkou seriálu Grand Prix bude příští týden NHK Trophy v Sapporu. Češi se do závodů znovu zapojí o týden později ve finském Espoo, kdy čeká
druhý start tanečníky Taschlerovy. 

Plavání

Micka obhájil prvenství skvělým časem
5plus2 | 11.11.2022 | autor: JIŘÍ SEIDL | N1

Krnovskou pětku, tradiční listopadový závod
na závěr dálkoplavecké sezony, vyhráli Jan Micka z USK Praha a Lucie Zubalíková z Komety Brno.

KRNOV / Ostatní plavci stojící u okraje bazénu i diváci hnali Jana Micku za nejlepším výkonem. Dohmátl v čase 51:59,19 minuty.
V Krnovské pětce, ve 22. ročníku závodu na pět kilometrů v pětadvacetimetrovém bazénu, je to druhý nejlepší čas české historie. Ten první patří rovněž
Mickovi – 51:11,10 minuty. Loni jím překonal do té doby nejlepší výkon Květoslava Svobody 52:52,60 minuty z roku 2010.
„Je to pro mě takové nakopnutí, protože se mi letos nedařilo,“ řekl po dnešním triumfu Jan Micka z USK Praha. „Doufám, že i za rok budu mít možnost do
Krnova přijet a plavat ještě rychleji než před rokem. A snad začnu plavat o něco rychleji, abych se vrátil do reprezentace. Teď jsem byl bohužel dole, ale
snad brzo budu zase nahoře.“
Druhý skončil Jan Klobása z Komety Brno (59,06,92) a třetí domácí Michal Juna (59:43,21).
„Zaplaval jsem si osobní rekord, ale třetí jsem jen proto, že tady letos nebyla taková konkurence jako v minulosti,“ usmál se Juna, který se potřetí v
kariéře svým časem dostal pod hodinu.
Závod žen v Krnově vyhrála Lucie Zubalíková z Komety Brno za 59:06,69 minuty před oddílovou kolegyní Lucií Netrefovou (1:02:28,25 hodiny) a Nelou
Fabíkovou z Havířova (1:09:02,96).
Jak vůbec plavci berou dřinu v malém krnovském bazénu?
„Jako vyvrcholení dálkové sezony. Je to jediný pětikilák na pětadvacítce, čímž je speciální,“ uvedla Lucie Zubalíková.
„Pro mě to je takové zpestření,“ řekl Jan Micka. „Protože jsem hlavně bazénový plavec, beru to jako dobrý trénink, abych měl vytrvalost a naplavané
kilometry na patnácti- a osmistovku.“
Plavci se shodují, že zvládnout dvě stě obrátek je kolikrát na hlavu...
„Je to o tom vše překonat a vydržet,“ usmála se Zubalíková, která si chvílemi zpívala.
„Prvních patnáct set metrů jsem se hlídal, abych měl dobrou techniku, abych se neuvařil,“ popisoval závod Jan Micka. „Od zhruba druhého třetího kiláku
jsem si pozpěvoval, a když jsem se blížil k cíli, tak jsem se snažil myslet znovu na správnou techniku, abych dokázal zrychlit, udělal správnou obrátku.
Díky tomu se mi podařilo tady v Krnově zaplavat druhý nejlepší čas, což je parádní.“
A pochvaloval si i podporu ostatních plavců a trenérů, kteří stáli kolem bazénu. „To bylo úžasné, jak mě posledních osm set metrů hnali. Bylo to moc fajn
a všem jim za tu podporu děkuji, protože bez nich by to bylo hodně těžké,“ řekl Jan Micka.

Plavkyně Janíčková se po úspěchu v Šamoríně kvalifikovala na mistrovství světa
sumpersky.denik.cz | 10.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: David Kubatík | URL

53,75. To je čas, který 23. října zaplavala ve slovenském Šamoríně na závodech Slovakia Swimming Cup olomoucká plavkyně Barbora Janíčková,
která se díky tomu probojovala na prosincové mistrovství světa v australském Melbourne, kde bude závodit v disciplíně 100 metrů volným způsobem. Jak
ale sama přiznala, nejednalo se pro ní o nic jednoduchého. Před závodem jí bylo špatně a ani potom si nemyslela, že plave dostatečně rychle.

„Měli jsme dvě možnosti, jak limit splnit. Já už jsem si ale na začátku sezony řekla, že pro mou vnitřní pohodu bude důležité připravit se na ten dlouhý
bazén a udělat v něm co největší pokrok. S paní psycholožkou jsme si také řekly, že když to nevyjde, nebude se hroutit svět a půjdeme dál,“ říká
dvaadvacetiletá plavkyně z Brna závodící v olomouckých barvách.
„V minulém roce mi totiž nevyšla ani jedna Evropa a v obou případech mi to po psychické stránce příliš nepřidalo. Letos jsem si tedy řekla, že na sebe
nebudu vyvíjet takový tlak,“ dodala.
Vrchol na mistrovství republiky?
První možnost kvalifikovat se na světový šampionát měla Janíčková už týden předtím na závodech v Plzni. Tam se jí ale příliš nezadařilo a Šamorín tak
představoval poslední možnost. I tak se to ale snažila brát pozitivně.

„Dobré to pro mě bylo v tom, že jsem se v Plzni rozzávodila a opadl ze mě ten hlavní stres. Věděla jsem, že už nemám v podstatě co ztratit a byla už víc
v pohodě. Na druhou stranu ale, kdyby to nevyšlo ani tam, stalo by se mým letošním vrcholem pouze mistrovství republiky,“ popisuje.
Chtěla jsem to mít z krku
Ani tak ale na Slovensku neprobíhalo všechno úplně bez problémů. Janíčková totiž přiznala, že jí nebylo úplně nejlépe a trenér jí dokonce ráno
doporučoval, aby si šetřila síly až na odpolední závody.
„Já mu ale řekla, že už to chci mít z krku. A asi jsem udělala dobře,“ zasmála se mladá česká reprezentantka a pokračovala: „V průběhu závodu mi
nepřipadalo, že bych plavala nějak rychle. Přišlo mi navíc, že je stále vedle mě jedna ze soupeřek. Pak jsem ale ze záznamu zjistila, že jsem si ji tam
nejspíš jenom představovala, protože za mnou stále byla o celou délku. Nechápu, co se to dělo.“
A lehká dezorientace nekončila pouze tady, ale pokračovala i v cíli. Tam nejdříve přišlo veliké zklamání, kterou následně vystřídala obrovská radost.
„Myslela jsem si, že limit byl 53,66. Ve skutečnosti byl ale 53,78 a já ho tak překonala o tři setiny. Po mém doplavání bylo navíc v hale úplné ticho. Jak ze
strany hlasatele, tak i diváků. Myslela jsem si tak, že jsem to nezvládla. Až zhruba po deseti sekundách na mě trenéři z tribuny začali řvát, že jedu do
Austrálie,“ smála se.

Nyní se tak Janíčková po zásluze připravuje na světový šampionát, který se uskuteční mezi třináctým a osmnáctým prosincem v australském Melbourne.
„Tak jako na každé jiné závody tam pojedu vydat ze sebe to nejlepší, co ve mně aktuálně bude,“ říká sebevědomě česká naděje.
Ruská kontroverze
Pojďme se ale ještě vrátit zpět k závodům v Šamoríně. Ty totiž kromě skvělých výkonů, radosti i smutku přinesly i jeden kontroverzní moment. Na
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startovní listině a následně i v bazénu se tam totiž objevila i závodnice z Ruska, proti kterému jsou téměř celosvětově vedeny tvrdé sankce za vedení
války na Ukrajině.
Ty se týkají i účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích. Přesto se však na startu závodu ocitla Ruska Nika Godunová startující pod hlavičkou
maďarského klubu BVSC-Zuglo. A jelikož tento závod pořádalo Slovensko, nemohla s tím Mezinárodní plavecká federace, kromě upozornění, nic udělat.

„Také jsem s tím nesouhlasila a nabyla jsem sama. Byť ta závodnice startovala pod maďarským klubem, je dohledatelné, že toto byly jediné mezinárodní
závody, kterých se letos zúčastnila. Všechny ostatní absolvovala v Rusku, kde i žije. Ještě více to nechápu z toho důvodu, že Slovensko má k Ukrajině
ještě blíž než my. Ještě víc neetické mi to pak přijde z toho pohledu, že minulý rok se těch závodů účastnili i ukrajinští plavci,“ uzavřela Barbora
Janíčková.
Foto:
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková
Barbora Janíčková na olympiádě v Tokiu.
Barbora Janíčková na olympiádě v Tokiu.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.
Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková pojeden a olympiádu do Tokia. Vybojovala si místo v české štafetě na 4x100 m volný způsob.

FotoAuthors:
Deník/Jan Pořízek
se souhlasem B. Janíčkové
se souhlasem B. Janíčkové
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek
Deník/Jan Pořízek

Triatlon

Triatlonistka Zimovjanová obsadila na SP v Chile životní šesté místo
sport.iDNES.cz | 13.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Triatlonistka Tereza Zimovjanová vybojovala na Světovém poháru v Chile životní šesté místo. Další česká reprezentantka Petra Kuříková, která se
ve Viňa del Mar vrátila k závodům po zranění ze srpnového mistrovství Evropy, obsadila 22. místo.

Po úvodní plavecké části v Tichém oceánu figurovaly obě české závodnice v početné vedoucí skupině. „Plavalo se v docela velkých vlnách a také v hodně
studené vodě, která měla nějakých 14 stupňů,“ popsala premiéru SP v Chile Zimovjanová.

Po 18 kilometrech na kole vstupovala Zimovjanová do běžecké části z 16. pozice, Kuříková byla na konci početné skupiny. „Cyklistika byla hodně
nervózní a přiznám se, že jsem z ní měla strach. Jednak jsem měla v hlavě svůj pád z mistrovství Evropy v Mnichově, jednak trať nebyla příliš
profesionálně zajištěná. Podél silnice parkovala auta, pobíhali tam divocí psi a celé to bylo hodně nervózní,“ připomněla Kuříková svůj pád z ME, po
kterém musela se zlomenou klíční kostí na operaci.

V běhu se Zimovjanová na pětikilometrové trase vedoucí podél nekonečných písečných pláží dotáhla na medailové příčky. Držela se ve skupince bojující o
2. až 9. místo, ze které si doběhla pro nejlepší umístění v kariéře. Na vítěznou Francouzku Sandru Dodetovou ztratila 24 vteřin. Dosud bylo jejím
maximem v SP 7. místo z letošního závodu v mexickém Huatulcu.

„Jsem moc ráda, že se mi podařilo sezonu zakončit pozitivně, protože po závodech v Koreji a na Bermudách jsem byla docela skleslá. Šesté místo je
super, mám z něho opravdu radost. A celkově mě těší progres, který jsem letos udělala - třikrát jsem se dostala ve svěťáku do top ten,“ uvedla
Zimovjanová.

Kuříkové naopak běžecká část nevyšla podle představ. „Běh je obvykle moje nejsilnější disciplína, proto jsem se na něho těšila, ale dneska mi vůbec
nesednul. Před dvěma týdny jsem chytila chřipku, která mě stála hodně sil, a dnes se na mém výkonu podepsala. Především jsem ale ráda, že zase mohu
závodit,“ konstatovala.

Závod Světového poháru v triatlonu

Viňa del Mar (Chile)

Ženy: 1. Dodetová (Fr.) 57:13, 2. Serenová (USA) -2, 3. Velásquezová (Kol.) -9, ...6. Zimovjanová -24, 22. Kuříková (obě ČR) -1:24.

World Triathlon

Ostatní sporty

Dvě minuty rozhodly: Juniorky zdolaly i Japonsko, Nováková má nulu
hokej.cz | 10.11.2022 | autor: Martin Voltr | URL

Druhé vítězství získala na domácím turnaji tří zemí v Teplicích česká ženská reprezentace do osmnácti let. Především díky dominantní první třetině
porazila stejně staré Japonky 4:0.

Radost z cenné úterní výhry nad Finskem si české mladice přenesly i do úvodu bitvy proti japonským soupeřkám, které se v dubnu vrátily do elitní
skupiny mistrovství světa. Domácí tým v první třetině jasně vládl a těsně před jejím koncem vlastně rozhodl o výsledku. 
Jeho tři branky dělilo pouhých 111 sekund! 
Podruhé na turnaji se trefily Petra Matějová a Linda Vocetková . Mezi jejich góly vměstnala první úspěch za osmnáctku Viktorie Jílková – ta stejně jako
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Vocetková patří mezi osm hráček ročníku 2007 v týmu, jež tedy věkově stále ještě spadají do šestnáctky. 
Češky v úvodní třetině střelecky dominovaly 15:3, ale i pod dojmem nadějného vedení polevily. Na svém místě však byla další z „underage“ hokejistek,
brankářka Daniela Nováková 
Jediná dívka, která momentálně figuruje na soupiskách účastníků dorostenecké extraligy, nepustila za záda ani jednu z osmnácti japonských střel. Slavila
tak třetí čisté konto v ženských reprezentacích a získala cenu pro nejlepší českou hráčku večera. 
Vedení národního týmu zvýraznila v poslední minutě druhé části obránkyně Klaudie Slavíčková . A to už bylo z brankového vývoje všechno. 
Češky tak zvládly první polovinu turnaje výtečně, svůj výkon se pokusí zopakovat i v té druhé. V pátek je čeká odveta s Finskem, v neděli s Japonskem. 
Branky a nahrávky: 18. Matějová (Felcmanová, Chladová), 19. Jílková (Brichová, Čabelová), 19. Vocetková (Prošková), 40. Slavíčková (Juříčková,
Malicka). 
Rozhodčí: Malá – Smetková, Zábršová. 
Vyloučení: 
Využití: 
Střely na branku: 
Diváci: 
Nejlepší hráčky: Kika Teraučiová – Daniela Nováková. 
Japonsko: Iwašitaová (30. Sekigučiová) – Kišibeová, Satová, Chujová, Teraučiová, Okumuraová, Hašinagaová, R. Tadaová – Umemoriová, Sawadaová,
Macumotová – A. Tadaová, Tanabeová, Itová – Numabeová, Fukujamaová, Hommaová – Gotohová. Trenér: Kasahara. 
Česko: Nováková – Slavíčková, Vaníčková, Narovcová, Velinská, Hujová, Wojnarová, Chladová, Štěpánová – Juříčková, Plosová, Malicka – Jílková,
Brichová, Čabelová – Vocetková, Z. Mazancová, Prošková – Felcmanová, Pietraszová, Matějová. Trenér: Pouska. 
Středeční výsledek: 
Finsko – Japonsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) 
Branky a nahrávky: 27. Keränenová (Schalinová), 38. Varjonenová (Keränenová, Schalinová), 53. Korhonenová (Varjonenová, Suhonenová), 54.
Keränenová (Palosaariová). 
Další program turnaje tří zemí v Teplicích 
Pátek 11. listopadu: 
17:00 Finsko – Česko, živě » 
Sobota 12. listopadu: 
10:45 Japonsko – Finsko, živě » 
Neděle 13. listopadu: 
11:00 Česko – Japonsko, živě » 

Foto: Karel Švec, Český hokej 
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