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SPORT | 10 největších sportovních událostí v regionu v roce 2019
Lyžařský svátek, koncert střelců či plavecký zázrak
Nýdrle dosáhl
na historický
titul ve skeetu
Fantastickou sezonu má za sebou
brokař Dukly
Hradec Králové
Tomáš Nýdrle.
Coby první Čech v
historii se stal v disciplíně
skeet mistrem světa v individuálním závodě. Soupeřům
vytřel zrak na střelnici v italském Lonatu, kde navíc ve
finálové položce neminul ani
jeden z šedesáti terčů. Ke
všemu přidal do sbírky stří-
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Hvězdné nebe nad vyprodaným Svatým Petrem
Byl to na začátku března
ve Špindlerově
Mlýně obrovský
sportovní svátek.
Po letech se na zdejší svah
vrátil závod Světového poháru sjezdařek a po Svatém
Petru se po dva dny proháněla všechna esa tohoto
nádherného sportu. Čeští fanoušci mohli fandit nejlepším Češkám, které je svými
výsledky rozhodně nezklamaly. Martině Dubovské patřila ve slalomu třiadvacátá
pozice, Gabriela Capová jeho
druhé kolo dokončovala na
skvělém patnáctém místě.
„Úžasný. Všem fanouškům
patří velký dík. Já je vnímala
po celou dobu. Na startu,
po trati i v cíli. Byli ohromně
slyšet. Vnímala jsem pana
komentátora, jak vykřikoval
mé jméno, slyšela jsem diváky, jak hučeli, ale po startu
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bro z Evropských her v Minsku. Vadou na kráse zůstává
jenom fakt, že se zatím nekvalifikoval na olympijské
hry do Tokia. ,,Ještě se o ně
poperu. Šance bude na květnovém mistrovství Evropy ve
Francii,“ neskládá zbraně rodák z Jičína. Start na olympiádě má naopak jistý Nýdrleho oddílový kolega a olympijský šampion z Pekingu
David Kostelecký. Zajistil si
ho právě v Minsku, kde zvítězil v disciplíně trap. (kp)

Zlatá přilba
do Austrálie
Devadesát let
od premiéry.
V tomto duchu
se nesl 71. ročník
Zlaté přilby města
Pardubic. Slavný plochodrážní závod skončil
australskou obhajobou.
„Je to ta největší trofej, která
se dá získat,“ pronesl čtyřiatřicetiletý Jason Doyle po
svém druhém pardubickém
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vítězství. Doyle se stal teprve
osmým závodníkem v historii závodu, který vítězství
v pardubickém podniku dokázal v následujícím roce
obhájit. Druhé místo obsadil
lotyšský jezdec Andžejs Lebeděvs, překvapení nedělního klání. Třetí dojel polský
jezdec Patryk Dudek. Nejlepší
Čechem byl Václav Milík,
kterému patřilo konečné jedenácté místo. (tr)
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Čejka první z Čechů dobyl svět

Během své kariéry
už snowboardcrossařka Eva
Samková vyhrála
takřka vše. Třikrát
světový šampionát juniorů,
jednou univerziádu, v Soči
olympijské hry, před dvěma
lety celkové hodnocení Světového poháru. Z X Games má
dnes šestadvacetiletá Východočeška v domácí sbírce stříFoto: ČTK
bro, ale letos poprvé ovládla
seniorské mistrovství světa.
A co víc. Po dvou letech znovu triumfovala v hodnocení Světovém poháru. Dlouhodobá soutěž je obrazem stálé formy,
kterou si vrchlabská rodačka v jedné ze svých životních sezon
dokázala udržovat. Tím ale rozhodně nekončí. Že hodlá fantastické výkony opakovat, o tom své fanoušky přesvědčila
hned na startu nové sezony, když ovládla úvodní závod SP
v rakouském Montafonu. (to)

Zápis do plavecké historie. Jan Čejka z SCPA Pardubice, přepsal tabulky. Jako první český plavec
dosáhl na zlato na juniorském MS. V Budapešti
ovládl finále na 50 metrů znak. Navíc zaplaval
nový český rekord dospělých. Jeho hodnota je
25,08 s. To ale nebylo v roce 2019 vše. Na ME juniorů v Kazani
si vyplaval bronz na znakařské stovce a dvojnásobnou trať
vyhrál. Navíc ve finále dvoustovky posunul český seniorský
rekord na 1:57,51. A za limitem na OH do Tokia zaostal o pouhou setinu sekundy. V prosinci se stal druhým nejlepším českým juniorem v anketě Sportovec roku. Vědět osobě dal také
Pavel Janeček. Plavec
Delfínu Náchod se poprvé probojoval do finále Světového poháru.
plavec. Ve finále na 200
m motýlek dohmátl
sedmý. Získal také domácí titul na 400 m
polohový závod a další
Foto: arenashop.cz
tři cenné kovy. (zz)

Vzestup Vondrové, bronz Bárty

Obří šampionát. Čtyři stovky karatistů v Hradci

Rok snů. Lada Vondrová, která hájí barvy pardubické Hvězdy, zářila na atletickém nebi. Nejdříve
získala na ME do 23 let ve švédském Gävle stříbro
na 400 m. Následně se kvalifikovala na MS dospělých, kde se na stejné
trati probila senzačně do semifinále.
Vše podtrhla šestým místem v anketě Atlet roku. Skvělého výsledku dosáhl na MS v katarském Dauhá také
atlet hradeckého Sokola Vít Müller. V
závodě na 400m překážek dokázal
postoupit do semifinále, kde startoval proti velkým hvězdám. V součtu z
toho bylo 18. místo. Silniční cyklista
Jan Bárta, jenž také reprezentoval
Hradec – stáj Elkov Author, si dojel
pro bronz v časovce na Evropských
Foto: Hvězda Pardubice
hrách v Minsku. (zz, pt)

Monstrózní a ze všech stran chválený šampionát v karate federace
SKIF hostil v červenci Hradec
Králové, kam se sjelo na čtrnáct
set závodníků z padesáti zemí světa. Poklona za skvělou organizaci se dostala
pořadatelům z domácího oddílu SK Karate
Spartak. Úspěch poté podtrhli čeští reprezentanti, kteří získali deset světových medailí,
z toho tři zlaté. Rozdáno bylo celkem 73 sad
cenných kovů. Během mistrovství světa došlo
Foto: Ondřej Littera
i na zápis do České knihy rekordů, kdy na ploše hradecké ČPP Arény 1359 karatistů současně zacvičilo sestavu kata za mír. „Sešlo se tady
padesát národů a ne všechny mají mezi sebou vřelé vztahy, ale tady všichni spolu zacvičili
sestavu míru. Myšlenka míru je naše poselství,“ uvedl Kamil Guzek, šéf organizačního výboru.
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Tuři před Beksou, tři medaile Lvic
Foto: Deník/Luboš Jeníček

Theophilos – jméno nového
vítěze Velké pardubické přineslo
jeden milník
slavného dostihu. Poprvé startoval a vyhrál kůň,
který má více než sto vlastníků. Devítiletého hnědáka
sponzorují majitelé sdružení
v syndikátu nazvaném Dostihový klub iSport-Váňa.
Právě osminásobný vítěz Josef Váňa Theophila syndikátu věnoval a připravuje ho.

Triumf ve Světovém poháru #2
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jsem se už soustředila,“ chválila špindlerovské publikum
nejúspěšnější Češka nezapomenutelného víkendu.
Vůbec největšími ozdobami a miláčky našlapaných
tribun přesto byly jiné dvě
hvězdy. První den patřil Slovence Petře Vlhové, která
zásluhou stovek svých krajanů i domácí většině měla
v Krkonoších doslova domácí
prostředí. O den později už
triumfovala jednička světových tabulek a neméně
sympatická Mikaela Schiffrinová z USA (na snímku).
„Já to obvykle vůbec nevnímám. Ale tady, nevím
proč, jsem vše slyšela. Bylo to
jistě tím, že byli diváci
enormně hluční a hodně
křičeli. Už před cílem na rovince jsem je slyšela, donutilo mě to ještě zrychlit,“ podotkla k atmosféře Svěťáku
Petra Vlhová. (to)

Nový příběh:
Triumf slavila
stovka majitelů

V nejvyšší basketbalové soutěži mužů se měnily
zavedené pořádky, co se týče východních Čech.
Poprvé v historii skončili svitavští Dekstone Tuři
před pardubickou Beksou. Premiérovou ligovou
medaili však Svitavy nezískaly, skončily čtvrté,
když v nesmlouvavé semifinálové řeži padly s Děčínem 2:4 na zápasy a v boji o bronz je přestřílelo Olomoucko.
Právě na štítě Olomoucka
zůstaly ve čtvrtfinále Pardubice. V baráži se v Kooperativa NBL zachránil nováček z
Hradce Králové. Ženy z téhož města prožily snovou
sezonu, neboť získaly medailový „triple“. K triumfu v
českém poháru přidaly bronz
ze ŽBL a stříbro ze StředoFoto: Luboš Lorinc
evropské ligy CEWL. (rh, pt)
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Foto: Deník/Luboš Jeníček

Theophilos s žokejem Josefem Bartošem, jenž dosáhl na
svůj třetí triumf, vyhráli 129.
Velkou pardubickou se Slavia
pojišťovnou. V cílové rovince
uhájili vítězství před Strettonem v sedle s Thomasem
Garnerem a Chicname du
Cottem, jehož vedl Jordan
Duchene. Obhájci loňského
prvenství a favorité slavného
dostihu Tzigane du Berlais
s Janem Faltejskem upadli už
na Taxisově příkopu. (tr)
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Poraženi. Dvanáctiletá sága končí Další události:
Dlouhých dvanáct let trvalo kralování futsalového klubu FK ERA-PACK Chrudim na české scéně.
V rámci uplynulého ročníku VARTA futsal ligy
ovšem chrudimští futsalisté o svoji nepřemožitelnost přišli. Po varování v podobě kolapsu v závěru základní části, kvůli kterému vstupovali do play off nezvykle až ze třetího místa, a po hladkém čtvrtfinále s Mělníkem narazili hned v semifinále. Pozdější šampion AC Sparta
Praha sice po úvodní výhře druhý zápas série před chrudimskými fanoušky ztratil, za klíčovou se však dala označit výhra
10:9 ve třetím semifinále. ERAPACK tak po dvanácti titulech
v řadě přepustil nadvládu jinému mužstvu, na lopatky to
ale futsalového giganta nepoložilo. Do nové sezony totiž
připravil znovu konkurenceschopný tým, který se po dvanácti kolech dělí se Spartou a
plzeňským Interobalem o vedoucí pozici futsalové ligy. (dej)
Foto: Ivana Hošková
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P Házenkáři Jičína obsadili v uply-

nulém ročníku extraligy fantastické
čtvrté místo. Poprvé v historii prošli přes čtvrtfinále, ve kterém porazili Kopřivnici 3:1 na zápasy, poté sice prohráli v semifinále s Plzní
a v boji o bronz s pražskou Duklou,
ale i taky to byl skvělý rok.
P Patrik Kincl, hradecký zápasník
MMA, v závěru června prohrál
ostře sledovaný souboj organizace XFN s nejlepším českým
fighterem Karlosem Vémolou.
P 92. ročník Pardubické juniorky
tenistů ve dvouhře vyhráli Jonáš
Forejtek a Linda Fruhvirtová.
Čtyřhru ovládli Daniel Siniakov a
Jaroslav Šmédek a Adéla Moravcová s Dominikou Šalkovou.
Pozn.: Fotbalové a hokejové události roku 2019 vyšly samostatně.

