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Basketbal

Basketbalistky USK deklasovaly Olympiakos a vrátily se v EL na vítěznou vlnu
...se po tříbodovém koši opory Megan Gustafsonové ujal vedení 10:5. USK na nepříznivý vývoj zareagoval, zpevnil obranu a vývoj otočil. Po trefách
Veroniky Voráčkové, Condeové nebo Temi Fágbénléové si Pražanky vypracovaly v úvodní čtvrtině sedmibodový náskok. Také ve druhé části
pokračovaly české...
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Krasobruslení

Nečekané tituly pro krasobruslaře
...ani Březinová, ani Žuková s Bidařem. 

Pořádné překvapení přinesl republikový šampionát v krasobruslení. Na mistrovství Evropy vedle Elišky Březinové, která prohrála s Barborou
Vránkovou, nepojede ani sportovní dvojice Jelizaveta Žuková a Martin Bidař. Ta na republikovém šampionátu z...
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Plavání

Seemanová bere s českým rekordem 5. místo, štafeta mužů skončila osmá Vytvořeno: 18. prosinec 2022
...poslední den programu dosáhla Barbora Seemanová na nejlepší umístění českých plavců mistrovství světa v krátkém bazénu v Melbourne dosáhla.

Na své nejoblíbenější trati 200 metrů volný způsob o více než půl sekundy posunula český rekord a v čase 1:52.66 si doplavala pro 5. místo. Mužská...
czechswimming.cz | 18.12.2022 | URL

Golf

Sára Kousková zvolena nejlepší profesionální golfistkou roku
Sára Kousková se stala nejlepší profesionální golfistkou ČR za rok 2022. Svým premiérovým profesionálním oceněním navázala na čtyři předchozí
výhry, které však slavila vždy jako amatérka. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo v přímém přenosu stanice Golf Channel na Večeru českého
golfu,...
golf.cz | 18.12.2022 | autor: Jakub Mejzlík | URL

Tenis

Krejčíková se Siniakovou jsou potřetí Deblovým párem roku i podle ITF
...Krejčíková a Kateřina Siniaková obhájily cenu pro nejlepší deblový pár roku i podle Mezinárodní tenisové federace ITF. Prestižní ocenění získaly
potřetí, předtím uspěly také v roce 2018. Vítězky tří letošních grandslamů rovněž vyhrály v pondělí opakovaně anketu WTA Tour. Profil hráče Siniaková...
tenisportal.cz | 14.12.2022 | URL

Plné znění

Basketbal

Basketbalistky USK deklasovaly Olympiakos a vrátily se v EL na vítěznou vlnu
sport.cz | 14.12.2022 | rubrika: Míčové sporty | URL

Basketbalistky USK Praha deklasovaly v 6. kole Evropské ligy doma Olympiakos Pireus 95:63 a připsaly si nejvyšší vítězství v tomto ročníku soutěže.
České mistryně dovedla k čtvrtému vítězství 32 body María Condeová. Brionna Jonesová byla s 15 body a 9 doskoky blízko zisku double doublu. Řeckému
soupeři nepomohlo ani 17 bodů Anny Stamolampruové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové zvítězily v prestižní soutěži po dvou porážkách a vrátily se do boje o čelní příčky ve skupině A. Poslední utkání před
Vánoci čeká USK příští týden v Boloni. 
Pražanky se musely obejít bez rozehrávačky Teji Oblakové, která si v posledním euroligovém utkání s Fenerbahce poranila rameno. Ze zdravotních
důvodů chyběla také francouzská podkošová hráčka Valériane Vukosavljevičová. Olympiakos v Praze usiloval o první vítězství v soutěži. 
Řecký celek se ale držel jen v úvodu, kdy se po tříbodovém koši opory Megan Gustafsonové ujal vedení 10:5. USK na nepříznivý vývoj zareagoval,

 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 1 / 3

https://www.sport.cz/clanek/micove-sporty-basketbalistky-usk-deklasovaly-olympiakos-a-vratily-se-v-el-na-viteznou-vlnu-3841011
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-20-0342/topic/1bd44704-a5fd-47c0-b9b9-b1/article/2022R239M17A/token/b77ec6ae13d84b808cb26231d94ca77d?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-20-0342/topic/582b861f-9f9b-4909-8931-c5/article/2022R239J21A/token/540052529c844206bc91938d90e522f7?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-20-0342/topic/db115bb5-1bcb-43fb-9d50-8a/article/2022HH352013/token/786e35a740cf44458867136fd7ce128b?tab=Text
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/me-v-krasobrusleni-brezinova-zukova-bidar.A221218_090526_sporty_kazdt
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-20-0342/topic/db115bb5-1bcb-43fb-9d50-8a/article/D4MA22H00006/token/99d3e139f2244721b7e4158008f07b86?tab=Text
https://www.sport.cz/clanek/zimni-sporty-krasobrusleni-na-krasobruslarske-me-vedle-brezinove-nepojedou-ani-zukova-s-bidarem-3847392
http://czechswimming.cz/index.php/9-tiskove-zpravy-verejne/2178-seemanova-bere-s-ceskym-rekordem-5-misto-stafeta-muzu-skoncila-osma
https://golf1.cz/doma/sara-kouskova-zvolena-nejlepsi-profesionalni-golfistkou-roku/
https://www.tenisportal.cz/zpravy/krejcikova-se-siniakovou-jsou-potreti-deblovym-parem-roku-i-podle-itf-37113/
https://www.sport.cz/clanek/micove-sporty-basketbalistky-usk-deklasovaly-olympiakos-a-vratily-se-v-el-na-viteznou-vlnu-3841011
http://www.newtonmedia.eu/


zpevnil obranu a vývoj otočil. Po trefách Veroniky Voráčkové, Condeové nebo Temi Fágbénléové si Pražanky vypracovaly v úvodní čtvrtině
sedmibodový náskok. 
Také ve druhé části pokračovaly české mistryně v rychlé a týmové hře a brzy vedly dvojciferným rozdílem. Dařilo se hlavně španělské opoře Condeové,
která do poločasu nastřílela 17 bodů. 
Po přestávce už USK nedal soupeři šanci. Třetí čtvrtinu vyhrál 30:17 a před závěrečnou částí měl pětadvacetibodový náskok. Condeová už měla v té době
30 bodů, Jonesová 15. USK výrazně předčil soupeře také v doskakování (30:20) i v počtu asistencí (25:10). 
V poslední desetiminutovce byly Pražanky blízko pokoření hranice sta bodů, nakonec jim ale pět chybělo. Dvojciferný počet bodů zaznamenaly vedle
Condeové také Voráčková, Jonesová a Fágbénléová. 

Krasobruslení

Nečekané tituly pro krasobruslaře
Metro | 19.12.2022 | rubrika: Sport | autor: ČTK | N1

Na ME nejede ani Březinová, ani Žuková s Bidařem. 

Pořádné překvapení přinesl republikový šampionát v krasobruslení. Na mistrovství Evropy vedle Elišky Březinové, která prohrála s Barborou
Vránkovou, nepojede ani sportovní dvojice Jelizaveta Žuková a Martin Bidař. Ta na republikovém šampionátu z rodinných důvodů nestartovala.
Předseda svazu Stanislav Žídek uvedl, že přednost pro účast na šampionátu v Espoo dostanou nováčci v českých barvách Federica Simioliová a
Alessandro Zarbo. Účastníci únorových olympijských her v Pekingu Žuková a Bidař byli koncem října šestí na Grand Prix v Kanadě, ale druhý start v
elitním seriálu z rodinných důvodů vzdali a stejnou omluvenku měli i pro mistrovství republiky. 
Na mezinárodním šampionátu v Budapešti byli jedinou českou dvojicí Simioliová a Zarbo kteří ještě loni reprezentovali Itálii. Zarbo má ale i české
občanství, takže se rozhodli přestoupit do českých barev. Hned při své první sezoně v Česku získali nominaci na ME. 
„Federica a Alessandro splnili limit pro mistrovství Evropy, získali republikový titul, takže v lednu vyrazí do Espoo,“ řekl Žídek. 
Poprvé od Ostravy 2017 nebude na kontinentálním šampionátu závodit olympionička Březinová. Ta v Budapešti hodně chybovala a prohrála se
šestnáctiletou Vránkovou. Nedávná juniorka triumf nečekala. „Je to super pocit, ale zároveň trochu překvapení. Je to pro mě první seniorská zkušenost s
takhle důležitým závodem, takže jsem s tím vůbec nepočítala,“ divila se. 
Kvůli ME dospělých přijde o Evropský olympijský festival mládeže. „Letos se bohužel obě akce konají ve stejném termínu, takže se Bára musela
rozhodnout. Vyjela si Evropu, takže se na ni můžeme těšit v Espoo. Na EYOF tak nebudeme mít zástupce,“ řekl šéf českého krasobruslení Žídek. 
V kategorii tanečních párů jednoznačně potvrdili roli favoritů Natálie a Filip Taschlerovi. V mužské kategorii budou Česko na ME reprezentovat zlatý
Petr Kotlařík i stříbrný Georgii Reshtenko, kteří byli jedinými českými krasobruslaři v Budapešti. 
Michal Březina, jenž po olympiádě ukončil kariéru, desátým místem na posledním ME vybojoval pro Česko dvě účastnická místa na rok 2023. ME se ve
Finsku uskuteční od 25. do 29. ledna. 

Plavání

Seemanová bere s českým rekordem 5. místo, štafeta mužů skončila osmá Vytvořeno: 18. prosinec 2022
czechswimming.cz | 18.12.2022 | URL

V poslední den programu dosáhla Barbora Seemanová na nejlepší umístění českých plavců mistrovství světa v krátkém bazénu v Melbourne dosáhla.

Na své nejoblíbenější trati 200 metrů volný způsob o více než půl sekundy posunula český rekord a v čase 1:52.66 si doplavala pro 5. místo. Mužská
polohová štafeta na 4x100 metrů skončila ve finále výkonem 3:26.37 osmá. 
Barbora Seemanová zvládla rozplavby na kraulové dvoustovce jako čtvrtá nejrychlejší za 1:53.67. Ve finále převedla česká reprezentantka skvělý
výkon, když jí v polovině trati patřila 3. příčka. Ve druhé části závodu se tempo na čelních pozicích stupňovalo, a Seemanová i nadále atakovala pódiová
umístění. Ve vyrovnaném a dramatickém finiši Barbora Seemanová vylepšila o 57 setin sekundy svůj český rekord na 1:52.66, který jí v cíli přinesl
vynikající 5. místo. K medaili scházelo Seemanové 34 setin sekundy, na zlato pak 1.01 sekundy. Zlato získala tréninková partnerka Simony Kubové
Siobhan Haughey z Hongkongu před druhou Kanaďankou Rebeccou Smith a bronzovou nejlepší Evropankou Marrit Steenbergen. 
Finále štafety mužů na 4x100 metrů polohově bylo závěrečným závodem mistrovství světa a za účasti českého kvarteta mělo strhující průběh. Česká
čtveřice Franta, Zábojník, Šefl a Gracík postupovala do finále z 8. příčky výkonem 3:26.18. Tomáš Franta předával ve finále po prvním znakovém úseku
na 6. místě prsaři Matěji Zábojníkovi, který klesl o příčku níž. Sedmou pozici pak na motýlku Jan Šefl udržel, ale na poslední kraulovou stovku vyrážel
18letý Daniel Gracík pod silným tlakem čínského finišmana a dohmátl na 8. místě v čase 3:26.37. Celý šampionát vygradoval v neskutečný souboj štafet
Austrálie, USA a Itálie, které se doslova do posledních centimetrů rvaly o poslední sadu medailí. Nakonec si Austrálie a USA podělily nejen zlaté medaile,
ale i světový rekord. Itálie obsadila se ztrátou 8 setin sekundy 3. místo. 
Český plavecký tým opouští Melbourne se třemi finálovými umístěními, o která se dnes postaraly Barbora Seemanová s mužskou polohovou štafetou
na 4x100 metrů a včera štafeta žen na 4x50 metrů polohově. 

Golf

Sára Kousková zvolena nejlepší profesionální golfistkou roku
golf.cz | 18.12.2022 | autor: Jakub Mejzlík | URL

Sára Kousková se stala nejlepší profesionální golfistkou ČR za rok 2022. Svým premiérovým profesionálním oceněním navázala na čtyři předchozí
výhry, které však slavila vždy jako amatérka. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo v přímém přenosu stanice Golf Channel na Večeru českého
golfu, jenž se konal v sobotu večer ve Slovanském domě v Praze.

Sára Kousková, která přestoupila k profesionálkám až na konci května letošního roku, nechala za sebou v anketě i dlouholetou českou jedničku, Kláru
Spilkovou. Odbornou golfovou veřejnost, která se skládá ze zástupců České golfové federace, golfových expertů i odborných novinářů, oslnil nebývalý
vstup Kouskové do druhé nejvyšší evropské profesionální soutěže LETAS. 
Tam proměnila česká golfistka svých 10 startů ve 3 vítězství, dvě druhá místa, a další dvě umístění v TOP 6. Díky tomu ovládla jako první Češka v historii
celkové pořadí LETAS a získala kartu na Ladies European Tour. 
Na všech turnajích, kterých se letos Kousková zúčastnila, dokázala projít cutem. Naposledy to bylo na začátku prosince na prestižním Australian Open,
kde získala ceněné 22. místo. V redukovaném olympijském žebříčku se posunula na aktuální 52. příčku, což by znamenalo jisté místo na letních
olympijských hrách v Paříži 2024. 
“Upřímně? Ocenění jsem vůbec nečekala. Vnímám ho jako krásnou tečku za úspěšnou sezónou, kterou jsme letos měli,” usmívá se třiadvacetiletá česká
golfistka. “Myslím, že na pódiu místo mne mohla stát jakákoli z nominovaných holek, protože úspěchů českého ženského golfu bylo opravdu požehnaně.
Což je skvělá zpráva nejen s ohledem na letošní rok, ale zejména na roky následující.” 
Kousková prošla jindy složitým přechodem od amatérů k profesionálům naprosto ladně. “Jsem přesvědčená, že nejdůležitější roli v mém přechodu z
amatérského do profesionálního golfu sehrálo to, že jsme se na něj byli s týmem připravili. Byl to plynulý proces, žádná unáhlená rozhodnutí a skoky. A
důvěra. Jak v sebe, tak v tým, který okolo sebe mám. Samotné výsledky pak už byly jen odrazem tvrdé práce, která za nimi bezpochyby stojí,” ohlíží se
za posledními měsíci rodačka z Karlových Varů. 
Na Kouskovou čeká v příští sezóně plný kalendář Ladies European Tour a boj o důležité body v olympijském žebříčku. “Moc se na příští rok těším. Hrát
na LET byl vždy můj sen, který teď budu mít šanci žít. C íle se moc měnit nebudou. Zůstávají ty nejvyšší. Dostat se mezi nejlepší dvacítku hráček v
Evropě, a co nejvíce se přiblížit kvalifikaci na OH v Paříži,” dodává Kousková k následující sezóně. 
Nejlepším profesionálem byl na slavnostním vyhlášení výsledků České golfové federace zvolen Jan Cafourek. Mezi amatéry zvítězili Jiří Zuska a Denisa
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Vodičková. 
foto Ladislav Adámek 

Tenis

Krejčíková se Siniakovou jsou potřetí Deblovým párem roku i podle ITF
tenisportal.cz | 14.12.2022 | URL

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková obhájily cenu pro nejlepší deblový pár roku i podle Mezinárodní tenisové federace ITF. Prestižní ocenění
získaly potřetí, předtím uspěly také v roce 2018. Vítězky tří letošních grandslamů rovněž vyhrály v pondělí opakovaně anketu WTA Tour.

Profil hráče 
Siniaková Kateřina 
Šestadvacetileté Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos získaly deblové tituly na Australian Open, ve Wimbledonu a na US Open a
podařilo se jim zkompletovat kariérní Grand Slam. Naprázdno vyšly jen na Roland Garros, ze kterého musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na
koronavirus odstoupit. 
Olympijské šampionky z Tokia se do finále dostaly také na Turnaji mistryň, loňský triumf ale nezopakovaly. Siniaková ukončila sezonu jako deblová
světová jednička, Krejčíková je v žebříčku na třetí příčce. 
"Je mi velkou ctí obdržet potřetí cenu pro nejlepší deblový pár ITF a jsem vděčná za všechny výsledky a vzpomínky, které jsem letos se svou partnerkou
získala. Věřím, že náš úspěch inspiruje i děti po celém světě, které budou na hřišti i mimo něj věřit svým snům," řekla Krejčíková, jež během roku
laborovala se zraněným loktem. 
České tenistky spolu letos vyhrály 27 z 32 zápasů a mají na kontě celkem už šest grandslamových titulů. Staly se také třetím párem, který anketu ITF
potřetí ovládl. Předtím se to povedlo španělsko-argentinské dvojici Virginia Ruanová-Pascualová a Paola Suárezová a italskému páru Sara Erraniová a
Roberta Vinciová. "S letošním ročníkem jsem velmi spokojená a těším se na ten další," doplnila Siniaková. 
V úterý získala od ITF ocenění pro nejlepší juniorku roku sedmnáctiletá Lucie Havlíčková. Tenistka TK Sparta Praha uspěla díky triumfům ve dvouhře a
čtyřhře na Roland Garros a zisku deblové trofeje na US Open. 
Deblovým párem roku mezi muži byli poprvé zvoleni Rajeev Ram a Joe Salisbury, kteří letos jako teprve druzí v historii obhájili titul na US Open ve
čtyřhře mužů. Sezonu zakončili triumfem na Turnaji mistrů. 
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