Sportovní události
Rok před OH má jistou účast jen
devět Čechů

Londýn - Zatím jen devět českých
sportovců má jistou účast na letních
olympijských hrách v Londýně, které
začnou od středy za rok. Ještě letos
však velmi pravděpodobně jejich počet
výrazně vzroste. Nominace bude v
příštím roce navržena 20. června a
schválena o týden později. Zástupci
Českého olympijského výboru (ČOV)
předpokládají, že do Londýna pojede
více než 130 sportovců.
ČTK 25.07.2011
Kreuziger: Byla to hodně smolná
Tour
Paříž - Za hodně smolnou a složitou
označil právě skončenou Tour de
France
český
cyklista
Roman
Kreuziger. Jezdec stáje Astana se
musel vypořádat s pády a poraněným
zápěstím a ve slavném závodě obsadil
112. místo s tříhodinovou ztrátou na
prvního Australana Cadela Evanse.
Navíc nezískal ani premiérové etapové
vítězství, na které chtěl zaútočit.
ČTK 24.07.2011

Frankfurt nad Mohanem - Lucie
Zelenková
skončila
druhá
na
mistrovství Evropy v dlouhém
triatlonu, na kterém získala medaili
jako první česká žena v historii. Na
Ironmanu ve Frankfurtu nad Mohanem
dnes nestačila jen na Švýcarku
Caroline Steffenovou, s níž prohrála o
minutu a 32 sekund.
ČTK 24.07.2011
Párová čtyřka a osma získaly na MS
veslařů do 23 let stříbro

Amsterodam - Čeští veslaři získali na
mistrovství světa do 23 let dvě stříbrné
medaile.
V
Amsterodamu
je
vybojovala párová čtyřka Jan Andrle,
Petr Ouředníček, Martin Basl, Petr
Buzrla a osmiveslice ve složení
Matyáš Klang, Jakub Koloc, Petr
Melichar, Jakub Podrazil, Jan Pilc,
David Szabó, Kornel Altman, Jiří Srna
s kormidelníkem Martinem Šumou.
ČTK 24.07.2011

Jágr v desítce největších sportovních
gamblerů

New York - Fenomenální hokejista
Jaromír Jágr není jen devátým
nejproduktivnějším hráčem historie
NHL - stejnou příčku mu nyní přiřkl
americký časopis Complex také v
přehledu největších gamblerů mezi
sportovci. Důvodem je Jágrova z
minulosti všeobecně známá záliba v
hazardu, sportovními sázkami počínaje
a četnými návštěvami kasina konče.
ČTK 22.07.2011
Kvitová zůstala v žebříčku sedmá,
Berdych osmý

Špotáková vyhrála v Monaku
výkonem roku 69,45 metru
Londýn - Wimbledonské vítězce Petře
Kvitové nadále patří ve světovém
tenisovém žebříčku sedmé místo.
Nejlepší Čech Tomáš Berdych zůstal v
dnes zveřejněném novém pořadí ATP
osmý.
ČTK 18.07.2011

Zelenková má stříbro z mistrovství
Evropy v dlouhém triatlonu

Monako
Oštěpařka
Barbora
Špotáková potvrdila, že její výkonnost
po nevýrazném začátku sezony roste a
na mítinku Diamantové ligy v Monaku
vyhrála v jasně nejlepším výkonu roku
69,45 metru. Dosavadní maximum
Němky
Christiny
Obergföllové
vylepšila o 1,44 metru.
ČTK 22.07.2011
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Vodní slalomáři do 23 let vyhráli na
ME všechny závody hlídek

Banja Luka (Bosna) - Čeští vodní
slalomáři
zcela
opanovali
na
mistrovství Evropy v Banja Luce
závody hlídek v kategorii do 23 let.
Všechny čtyři tříčlenné týmy na řece

Vrbas zvítězily a vylepšily si reputaci
po chudší bilanci ze sobotních
individuálních závodů, v nichž pouze
deblkanoisté Ondřej Karlovský a
Jakub Jáně dosáhli na stříbro.
ČTK 17.07.2011
Hašek trénuje s Al Ahlí pod okny
bývalé kanceláře
Praha - Ještě před třemi týdny Ivan
Hašek z okna své kanceláře šéfa
fotbalového svazu shlížel na trávník
strahovského stadionu Přátelství, jak
na něm trénují sportovci. Jen málokdo
kromě něj v té chvíli věděl, že
zanedlouho na stejném místě povede
své staronové svěřence z dubajského
klubu Al Ahlí. Na návrat do hráčské
kabiny se moc těšil a trenérskou práci
si užívá.
ČTK 14.07.2011
Bernardová jako pátá Češka
přeplavala La Manche

Paříž
Vytrvalkyně
Abhejali
Bernardová se stala pátou českou
plavkyní, která zdolala kanál La
Manche. Dokázala to v pondělí v čase
14 hodin a 37 minut. Na zhruba 34
kilometrů dlouhé trase z Anglie do
Francie se čtyřiatřicetiletá plavkyně
Sri Chinmoy Marathon Teamu Zlín
představila již podruhé, v roce 2009
byla členkou mezinárodní štafety.
ČTK 12.07.2011

pojistil si průběžné vedení v seriálu,
který pokračuje v polovině srpna v
Novém Městě na Moravě.
ČTK 10.07.2011
Volejbalistky vyhrály v EL v
Bulharsku a vedou skupinu

Kvitová vyhrála Wimbledon,
Peschkeová čtyřhru

Samokov (Bulharsko) - České
volejbalistky porazily v Evropské lize
v Samokovu za 103 minut domácí
Bulharsko 3:1. Kolo před koncem
základní části soutěže se díky
tříbodovému zisku dostaly na první
místo tabulky skupiny B. Odvetný
zápas týmů, které už mají jistý postup
do Final Four, je na programu v sobotu
opět v Samokovu.
ČTK 08.07.2011
Pchjongčchang uspořádá v roce
2018 ZOH
Durban
(JAR)
Korejský
Pchjongčchang napotřetí uspěl a v
roce 2018 uspořádá zimní olympijské
hry.
Při
volbě
na
zasedání
Mezinárodního olympijského výboru
dnes v Durbanu porazil hned v prvním
kole volby Mnichov i francouzské
Annecy. Výsledek oznámil prezident
MOV Jacques Rogge.
ČTK 06.07.2011

Londýn - Česká tenistka Petra Kvitová
vyhrála
Wimbledon.
První
grandslamový titul získala po dnešní
výhře ve finále, v kterém zdolala
Rusku Marií Šarapovovou 6:3 a 6:4.
Na trávě v londýnském All England
Clubu navázala po třinácti letech na
triumf
Jany
Novotné.
Květa
Peschkeová vyhrála wimbledonskou
čtyřhru. Se Slovinkou Katarinou
Srebotnikovou získala svůj první
grandslamový titul.
ČTK 02.07.2011
Jágr si vybral pro svůj návrat do
NHL Philadelphii

Basketbalistky nestačily na Francii a
jsou čtvrté v Evropě

Biker Kulhavý vyhrál druhý závod
SP za sebou

Windham (USA) - Český biker
Jaroslav Kulhavý vyhrál v americkém
Windhamu druhý závod Světového
poháru za sebou. Úřadující vicemistr
světa navázal na týden staré vítězství z
kanadského Mont Sainte Anne a

novými mistryněmi Evropy. Ve finále
v Lodži potvrdily roli favoritek a bez
větších problémů porazily Turecko
59:42. Získaly tak zlaté medaile potřetí
za posledních pět let. Společně s
bývalým Sovětským svazem je to již
jejich dvaadvacátý titul z třiatřiceti
šampionátů.
ČTK 04.07.2011

Lodž (Polsko) - České basketbalistky
skončily na mistrovství Evropy v
Polsku čtvrté. V dnešním utkání o
bronzové
medaile
prohrály
s
obhájkyněmi titulu z Francie 56:63. I
tak si ale připsaly třetí nejlepší
umístění na evropském šampionátu
pro samostatnou Českou republiku po
stříbru z roku 2003 a zlatu z roku
2005. Ruské basketbalistky jsou
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Filadelfie - Hokejový útočník Jaromír
Jágr bude při svém návratu do NHL po
třech
letech
strávených
v
Kontinentální lize v dresu Omsku hájit
barvy Philadelphie. Flyers podepsali s
devětatřicetiletou bývalou hvězdou
Pittsburghu, Washingtonu a New
Yorku Rangers roční smlouvu na 3,3
milionu dolarů. V posledních dnech se
přitom mluvilo především o zájmu
Pittsburghu, Detroitu a Montrealu.
ČTK 01.07.2011

