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Obsah:     
1. Čech si plní sen a vyráží na malé plachetnici přes Atlantik. Čekají jej týdny samoty a boj s počasím  
bleskove.centrum.cz | 31.08.2017 | Magdaléna Daňková | Magazín | 0.93 
https://magazin.aktualne.cz/cech-si-plni-sen-a-vyrazi-na-male-plachetnici-pres-atlantik/r%7e00e858b6...  
Pokud se jednačtyřicetiletý Pavel Roubal zrovna nevěnuje dennodenním pracovním starostem, nepečuje o dvě děti nebo se netočí kolem domácího hospodářství, Pokud se jednačtyřicetiletý Pavel Roubal zrovna nevěnuje dennodenním pracovním starostem, nepečuje o dvě děti nebo se netočí kolem domácího hospodářství, trénuje na své 6,5 metrů dlouhé plachetnici Pogo Dancer. 
  
2. Jachtař Křížek skončil v prestižní sérii na 9. místě  
plzen.cz | 31.08.2017 | 0.64 
http://plzen.cz/jachtar-krizek-skoncil-v-prestizni-serii-na-9-miste/  
Jachtařský tým MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček se zúčastnil posledního finálového závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series ve waleském Cardiffu. Na malé přehrazené mořské zátoce v srdci města se utkalo 13 týmů, které odjely celkem 14 vyrovnaných rozjížděk. 
  
3. Americký jachtař Gulari přišel při nehodě před MS o tři prsty  
blesk.cz | 31.08.2017 | 0.43 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/311938/americky-jachtar-gulari-prisel-pri-nehode-pred-ms-o-...  
Americký jachtař Bora Gulari přišel o části tří prstů pravé ruky při nehodě na tréninku před mistrovstvím světa ve francouzském La Grande-Motte. Osmý muž olympijských her v Riu de Janeiro ve třídě smíšených posádek Narca 17 se zranil při ztroskotání v silném větru, když se mu ruka zapletla do lanoví. 
  
4. Domácím se na regatě dařilo  
Nový život | 31.08.2017 | VÁCLAV PETRŮ | 12 | Sport | 0.45 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
Letošního ročníku Slovácké regaty se zúčastnilo 450 posádek z různých koutů Česka i ze zahraničí. Břeclav - Je už tradicí, že poslední prázdninový víkend patří v Břeclavi jednomu z vrcholů tamější veslařské sezony - Slovácké regatě. 
  
5. Šimon Jurečka mistrem ČR ve třídě Optimist  
e-sportfoto.cz | 30.08.2017 | 0.68 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/simon-jurecka-mistrem-cr-ve-tride-optimist/  
Počasí nebylo jachtingu příliš nakloněno, všechny rozjížďky se odjely ve slabém větru, navíc kromě té poslední těsně před západem slunce.  Ve čtvrtek děti vyplouvají na vodu kolem páté odpoledne a stihnou odjet dvě rozjížďky. 
  
6. FOTOGALERIE: Úspěšné mistrovství světa: šest medailí a skvělá atmosféra  
kr-ustecky.cz | 29.08.2017 | 0.40 
http://www.kr-ustecky.cz/fotogalerie%2Duspesne%2Dmistrovstvi%2Dsveta%2Dsest%2Dmedaili%2Da%2Dskvela%2...  
Letos v Labe aréně Račice proběhne ještě zářijová regata olympijských nadějí. Příští rok Český svaz kanoistů pořádá v Praze mistrovství Evropy vodních slalomářů. A v roce 2019 přijedou do Račic bojovat nejlepší junioři a závodníci do 23 let na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. 
  
7. Šest medailí, plné tribuny a skvělá atmosféra... takové bylo MS v rychlostní kanoistice  
sportovnilisty.cz | 29.08.2017 | 0.40 
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/sest-medaili-plne-tribuny-a-skvela-atmosfera-takove-bylo-m...  
V roce 2017 v Labe aréně Račice proběhne ještě zářijová regata olympijských nadějí. V roce Český svaz kanoistů pořádá v Praze mistrovství Evropy vodních slalomářů. A v roce 2019 přijedou do Račic bojovat nejlepší junioři a závodníci do 23 let na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. 
  
8. V Karibiku zmizela loď s Petrem a jeho syny: Bouře, únos nebo kolaps kapitána?  
Blesk.cz | 28.08.2017 | Krimi | 0.68 
http://www.blesk.cz/clanek/490132/v-karibiku-zmizela-lod-s-petrem-a-jeho-syny-boure-unos-nebo-kolaps...  
Poslední zprávu od jachtaře Petra, přezdívaného Pedro, dostala jeho manželka Iva (33), která trvale žije na Kostarice, 30. června. "Uvedl, že vyráží se syny na měsíční plavbu na plachetnici z oblasti Bocas del Toro," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. 
  
9. Čech Petr zmizel se svou lodí v Karibiku. Na palubě měl dva malé syny (3 a 5 let)  
expres.cz | 28.08.2017 | Expres.cz, Alžběta Šemrová | Zprávy | 0.43 
http://www.expres.cz/zmizela-lod-cesky-cestovatel-djj-/zpravy.aspx?c=A170828_110805_dx-zpravy_beta  
Jachtař Petr, přezdívaný Pedro, a jeho manželka Iva (33) žijí trvale na Kostarice spolu se dvěma malými syny (3 a 5 let). Na konci června oznámil Pedro své ženě, že bere chlapce na měsíční plavbu na plachetnici . Vyplouvat měli z provincie Bocas Del Toro, která se nachází na západě Panamy a přímo hraničí s Kostarikou. 
  
10. Poslední závod. Křížek je v Cardiffu  
Mladá fronta Dnes | 26.08.2017 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.79 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Poslední závod letošního seriálu "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series včera odstartoval ve velšském Cardiffu a na startu nechyběl ani český tým Masterlan s plzeňským jachtařem, kormidelníkem Davidem Křížkem a kosatníkem Milanem Harmáčkem. 
  
11. Jachting v Plzeňském kraji? Ale ano, hejtman přijal úspěšné sportovce. Ukázali mu svá ocenění. Podívejte se i vy  
krajskelisty.cz | 24.08.2017 | Lenka Sloupová | Plzeňský kraj | 0.82 
https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/17536-jachting-v-plzenskem-kraji-ale-ano...  
Plzeňský kraj se může pyšnit skvělými sportovci z mnoha odvětví oblíbených sportů, jachting se ale dosud na špici nedostal. V letošním roce se ale kraj může pochlubit několika skvělými úspěchy. Sourozenci Jakub a Tereza Dobrých se na mistrovství světa mezi 177 posádkami umístili na celkovém 7. 
  
12. Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem  
sport.iDNES.cz | 24.08.2017 | MF DNES, Ervín Schulz | Ostatní sporty | 0.81 
http://sport.idnes.cz/milan-hajek-jachting-mistrovstvi-evropy-lipno-fle-/sporty.aspx?c=A170824_34744...  
Ale trable jsou pryč, uplynulý víkend se sezona pro plzeňského jachtaře Milana Hájka přetočila ve zlatý triumf. V Černé v Pošumaví vybojoval 49letý člen plzeňské Lokomotivy evropský titul ve třídě RS700. 
  
13. Na Třeboňské regatě nejvíce bodů posbírala domácí Jiskra  
denik.cz | 24.08.2017 | CREA:, Zdeněk Prager | 0.45 
http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/na-trebonske-regate-nejvice-bodu-posbirala-domaci-j...  
Třeboň - Veslařské posádky z norského Sandefjord Roklubb, slovenského VK Slňava Piešťany, španělského Real Club Mediteranneo Malaga a osmadvaceti českých a moravských oddílů tvořily startovní pole tradiční Třeboňské regaty, která se uskutečnila na rybníku Svět. 
  
14. Jachting v Plzeňském kraji? Ale ano, hejtman přijal úspěšné sportovce. Ukázali mu svá ocenění. Podívejte se i vy  
krajskelisty.cz | 24.08.2017 | 0.82 
https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/17536-jachting-v-plzenskem-kraji-ale-ano...  
jachting se ale dosud na špici nedostal. V letošním roce se ale kraj může pochlubit několika skvělými úspěchy. Sourozenci Jakub a Tereza Dobrých se na mistrovství světa mezi 177 posádkami umístili na celkovém 7. místě.  Dalšími úspěšnými jachtaři jsou Veronika a Vojtěch Cibulkovi. 
  
15. Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem  
idnes.cz | 24.08.2017 | Ervín Schulz | 0.66 
http://sport.idnes.cz/milan-hajek-jachting-mistrovstvi-evropy-lipno-fle-/sporty.aspx?c=A170824_34744...  
Jsem rád, že se mi to podařilo, protože konkurence byla velmi silná, hlavně jachtaři z Anglie přijeli v hojném počtu. Moc jsem toho letos nenatrénoval, ale asi i proto, že se věnuji naplno trénování mladých závodníků na RS Fevách, dařilo se mi na šampionátu předjíždět i největší britské soupeře. 
  
16. Na startu 450 posádek. Je tu Slovácká regata  
Nový život | 24.08.2017 | VÁCLAV PETRŮ | 11 | Sport/Z regionu | 0.46 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
V sobotu a v neděli se uskuteční další ročník Slovácké regaty, na které se představí přibližně 450 posádek z Česka i Slovenska. Na Dyji se vydají jak nejmladší desetiletí závodníci, tak veteráni. "Jde o největší prázdninovou regatu na jedné z nejmenších řek. 
  
17. Ve výsledcích a telegraficky  
Mladá fronta Dnes | 24.08.2017 | (es) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.40 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting MISTROVSTVÍ EVROPY na Lipně, skify RS700: 1. Hájek (TJ Lokomotiva Plzeň) 7, 2. Wadsworth (Brit) 15, 3. Dacey (Brit.) 28. Lukostřelba MISTROVSTVÍ ČR v Novém Městě nad Metují, jednotlivci - reflexní luk, muži: 1. 
  
18. Plzeňský jachtař Hájek je evropský šampion  
Mladá fronta Dnes | 24.08.2017 | (es) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.69 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Ale trable jsou pryč, uplynulý víkend se sezona pro plzeňského jachtaře Milana Hájka přetočila ve zlatý triumf. V Černé v Pošumaví vybojoval 49letý člen plzeňské Lokomotivy evropský titul ve třídě RS700. Hájek ve vlnách Lipna triumfoval v konkurenci čtyřiceti závodníků. 
  
19. Mistrem Evropy plzeňský Hájek, Jihočech Tomáš Vastl nezklamal  
Českobudějovický deník | 23.08.2017 | PETR VITOŇ | 13 | Sport - Jižní Čechy | 0.64 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Evropským šampionem se stal úřadující mistr ČR Milan Hájek z Loko Plzeň, který sváděl po oba dny, kdy se jezdilo, úspěšné souboje s anglickými soupeři. Nakonec si po dramatické neděli oddechl a slavil zisk titulu. Nesmutnili ani Jihočeši, byť měli v závodním poli jediného zástupce. 
  
20. Jachtař Milan Hájek mistrem Evropy  
regiony24.cz | 21.08.2017 | Eva Skořepová | 0.89 
http://www.regiony24.cz/138-230618-jachtar-milan-hajek-mistrem-evropy-  
Jachtař Milan Hájek se včera na Lipně stal mistrem Evropy ve třídě akčních skifů RS700.  Dnes  LIPNO  Český jachtař Milan Hájek vybojoval na Lipně titul mistra Evropy ve třídě RS700! 
  
21. Jachtař Milan Hájek se stal mistrem Evropy  
jcted.cz | 21.08.2017 | 0.89 
http://www.jcted.cz/jachtar-milan-hajek-se-stal-mistrem-evropy/  
2017 7:34 ČERNÁ V POŠUMAVÍ - Český jachtař Milan Hájek vybojoval na Lipně titul mistra Evropy ve třídě RS700! Od 17. do 20. srpna se v Černá v Pošumaví konal evropský šampionát těchto akčních skifů za účasti čtyřiceti závodníků. 
  
22. Jachtař Milan Hájek mistrem Evropy  
regiony24.cz | 21.08.2017 | Eva Skořepová | 0.89 
http://regiony24.cz/138-230618-jachtar-milan-hajek-mistrem-evropy-  
Jachtař Milan Hájek se včera na Lipně stal mistrem Evropy ve třídě akčních skifů RS700.  Dnes  LIPNO  Český jachtař Milan Hájek vybojoval na Lipně titul mistra Evropy ve třídě RS700! 
  
23. Křížkovi se v Hamburku nevedlo. Skončil předposlední  
denik.cz | 18.08.2017 | CREA: Šimon Tittel | 0.66 
http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/krizkovi-se-v-hamburku-nevedlo-skoncil-predposledni-20170818...  
Vypořádat se s nimi nedokázala ani posádka týmu Masterlan ve složení  David Křížek, Milan Harmáček, která dokončila závod na předposlední pozici.  Úvodní den se začínalo kvůli odlivu až pozdě odpoledne. 
  
24. Zakletý Hamburk. Jachtař Křížek skončil předposlední  
Jihlavský deník | 18.08.2017 | ŠIMON TITTEL | 14 | Sport | 0.88 
http://wwwjihlavsky.denik.cz/  
Vypořádat se s nimi nedokázala ani posádka týmu Masterlan ve složení David Křížek, Milan Harmáček, která dokončila závod na předposlední pozici. Úvodní den se začínalo kvůli odlivu až pozdě odpoledne. Start úvodní rozjížďky se posádce poměrně vydařil, ale chyběla akcelerace a tým ztrácel na manévrech. 
  
25. Křížkovi se v Hamburku nevedlo. Skončil předposlední  
Plzeňský deník | 18.08.2017 | ŠIMON TITTEL ALAN KUČERA | 15 | Sport/Plzeňsko | 0.67 
http://plzensky.denik.cz/  
Vypořádat se s nimi nedokázala ani posádka týmu Masterlan ve složení David Křížek, Milan Harmáček, která dokončila závod na předposlední pozici. Úvodní den se začínalo kvůli odlivu až pozdě odpoledne. Start úvodní rozjížďky se posádce poměrně vydařil, ale chyběla akcelerace a tým ztrácel na manévrech. 
  
26. Jachtaři na Lipně o evropské medaile  
Českobudějovický deník | 17.08.2017 | PETR VITOŇ | 14 | Sport - Jižní Čechy | 0.78 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
I pro diváky to tentokrát bude jistě atraktivní jachting," tvrdí ředitelka evropského měření sil Eva Manochová. "Všechny zájemce o tento krásný sport tudíž k nám do Černé v Pošumaví srdečně zveme," dodala ještě. Foto: MEZI FAVORITY by se zařadit mohl i úřadující mistr ČR Milan Hájek z Loko Plzeň. 
  
27. Křížek jedenáctý v Hamburku  
Mladá fronta Dnes | 17.08.2017 | (sou) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.79 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Dvojice týmu Masterlan – David Křížek a Milan Harmáček, obsadila v dalším dílu série Flying Phantom Extreme Sailing Series v německém Hamburku 11. příčku. Šanci na lepší umístění zhatilo především další onemocnění kosatníka. 
  
28. Chalupa Cup ovládli hradečtí veslaři  
Jindřichohradecký deník | 16.08.2017 | ROMAN PIŠNÝ | 4 | Jindřichohradecko | 0.43 
http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Jindřichův Hradec – Pětadvacátý ročník veslařské regaty Chalupa Cup", který přinesl řadu změn, se pořádajícímu jindřichohradeckému VK Vajgar vydařil. Nejen po pořadatelské stránce, ale též po sportovní, neboť domácí oddíl triumfoval v celkovém hodnocení klubů, za který se Chalupův pohár nyní nově uděluje. 
  
29. Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě  
polar.cz | 15.08.2017 | Karel Soukop | Bruntál/Celý MS kraj | 0.79 
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009422/jachtarsky-interpohar-2017-na-slezske-harte  
Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku. Sjeli se na ni závodníci z České republiky, Polska a Slovenska. Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku. 
  
30. Plzeňskému jachtaři Křížkovi zmařila naděje na lepší umístění v Hamburku nemoc kolegy  
plzen.cz | 15.08.2017 | 0.64 
http://plzen.cz/plzenskemu-jachtari-krizkovi-zmarila-nadeje-na-lepsi-umisteni-v-hamburku-nemoc-koleg...  
foto: Masterlan  Jachtařská dvojice týmu MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček, se zúčastnila již třetího závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. Tentokrát se závodilo v německém Hamburku na řece Labe. 
  
31. Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě  
polar.cz | 15.08.2017 | Karel Soukop | 0.79 
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009422/jachtarsky-interpohar-2017-na-slezske-harte  
Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku. Sjeli se na ni závodníci z České republiky, Polska a Slovenska. Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě  Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku. 
  
32. Křížek brázdí moře u Hamburku  
Mladá fronta Dnes | 11.08.2017 | (sou) | 19 | Plzeňský kraj | 0.65 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Posádka katamaránu Masterlan, který tvoří plzeňský kormidelník David Křížek a už uzdravený Milan Harmáček, absolvuje v Hamburku třetí, tedy předposlední, závod série Flying Phantom Extreme Sailing Series. 
  
33. Česká posádka katamaranu bude hájit deváté místo  
plzensky.denik.cz | 10.08.2017 | Martin Švec | Ostatní sporty | 0.43 
http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/ceska-posadka-katamaranu-bude-hajit-devate-misto-20170810.ht...  
Plzeň – Posádku katamaránu MASTERLAN, kterou tvoří Plzeňan David Křížek a Milan Harmáček, čeká v závěru tohoto týdne v Hamburku třetí, tedy předposlední závod série Flying Phantom Extreme Sailing Series. "Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh, a nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány GC32. 
  
34. Veslařská regata Chalupa Cup slaví jubileum řadou změn  
jindrichohradecky.denik.cz | 10.08.2017 | Zdeněk Prager | Ostatní sporty | 0.46 
http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslarska-regata-chalupa-cup-slavi-jubileum-radou-z...  
ročník veslařské regaty Chalupa Cup, která se v sobotu uskuteční na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci. "Závod, jenž slaví čtvrtstoletí svého konání, se poprvé přesunuje na letní termín. Doposud se buďto konal uprostřed podzimu, nebo jako zimní ergo-regata v interiéru. 
  
35. Česká posádka katamaranu bude hájit deváté místo  
denik.cz | 10.08.2017 | CREA:, Martin Švec | 0.43 
http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/ceska-posadka-katamaranu-bude-hajit-devate-misto-20170810.ht...  
Plzeň – Posádku katamaránu MASTERLAN, kterou tvoří Plzeňan David Křížek a Milan Harmáček, čeká v závěru tohoto týdne v Hamburku třetí, tedy předposlední závod série Flying Phantom Extreme Sailing Series. Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh, a nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány GC32. 
  
36. Veslařská regata Chalupa Cup slaví jubileum řadou změn  
jindrichohradecky.denik.cz | 10.08.2017 | Roman Pišný | 0.46 
http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslarska-regata-chalupa-cup-slavi-jubileum-radou-z...  
ročník veslařské regaty Chalupa Cup, která se v sobotu uskuteční na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci. dnes 14:39  Hradecký rybník Vajgar v sobotu už po pětadvacáté hostí Chalupa Cup. 
  
37. Padesáté jachtařské jubileum na Rozkoši  
nachodsky.denik.cz | 07.08.2017 | Redakce | Ostatní sporty | 0.81 
http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/padesate-jachtarske-jubileum-na-rozkosi-20170807.html  
Uplynulý víkend byl ve znamení oslav v jachetním klubu TJ Slávia Jachting Česká Skalice. Je tomu totiž přesně padesát let od chvíle, kdy parta smělých nadšenců se zálibou v brázdění vodní hladiny pod lodními plachtami nechala zapsat svůj spolek jako oficiální jachetní oddíl. 
  
38. Plzeňský jachtař Křížek míří se svým týmem do Hamburku  
plzen.cz | 07.08.2017 | 0.65 
http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-miri-se-svym-tymem-do-hamburku/  
Foto: Team Masterlan  V Hamburku čeká na jachtaře třetí, tedy předposlední akt Flying Phantom Extreme Sailing Series. Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh a nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány GC32. 
  
39. Padesáté jachtařské jubileum na Rozkoši  
denik.cz | 07.08.2017 | CREA: Redakce | 0.81 
http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/padesate-jachtarske-jubileum-na-rozkosi-20170807.html  
Uplynulý víkend byl ve znamení oslav v jachetním klubu TJ Slávia Jachting Česká Skalice. Je tomu totiž přesně padesát let od chvíle, kdy parta smělých nadšenců se zálibou v brázdění vodní hladiny pod lodními plachtami nechala zapsat svůj spolek jako oficiální jachetní oddíl. 
  
40. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
vyskovsko.info | 03.08.2017 | Daniel Vodička | 0.80 
https://www.vyskovsko.info/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnej...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
41. Veslaři se těší z nového skifu i velmi dobrých výsledků  
Táborský deník | 03.08.2017 | (paš) | 2 | Táborsko | 0.42 
http://taborsky.denik.cz/  
K prvenství na regatě v Lysé nad Labem přidala úctyhodné 10. místo na 104 Primátorkách v Praze ve skifu žen a 6. místo mezi juniorkami na mistrovství Vltavy. Při následném mezinárodním mistrovství republiky juniorů v Račicích se Žaneta Chudá poprala statečně nejen se soupeřkami, ale také s velkým větrem a vlnami. 
  
42. Mistři Maďarska jsou ze Slavoje Hluboká  
Českobudějovický deník | 03.08.2017 | PETR VITOŇ | 15 | Sport | 0.66 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Jižní Čechy – Josef Sivý a Štěpán Sivý ze Slavoje Hluboká nad Vltavou získali na mezinárodním mistrovství Maďarska jachtařů na jezeru Neusiedelsee poblíž Sopronu mistrovský titul. Hlubocká posádka, v níž si Josef Sivý na kosatku vzal syna Štěpána, zvládla v silném až bouřkovém větru deset rozjížděk nejlépe ze všech, lehké to však neměla a až výhrou v poslední rozjížďce o jediný bod předstihla své maďarské soky. 
  
43. Léto na čtyřech kolech  
Aha! | 03.08.2017 | (vin) | 4 | Aktuálně | 0.64 
http://www.ahaonline.cz/  
Na jihu Čech mají s manželem jachtařem Davidem Křížkem (45) a dětmi druhý domov již několikáté léto. A to ne ledajaký. S rodinou tráví dovolenou v obytném autě, které jim nadmíru vyhovuje. Foto: Obytný vůz pro rodinku není vyhnanstvím, milují to. 
  
44. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
regionhrotovicko.cz | 01.08.2017 | Daniel Vodička | 0.80 
https://www.regionhrotovicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnar...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
45. Ve výsledcích a telegraficky  
Mladá fronta Dnes | 31.07.2017 | (es, zk) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.67 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting MISTROVSTVÍ SVĚTA juniorů v Medembliku (Niz.), lodní třída RS Feva (zlatá skupina), absolutně: 7. Jakub Dobrý, Tereza Dobrá (ČR/Lokomotiva Plzeň) - navíc 3. místo v kategorii mix. Plavání MISTROVSTVÍ SVĚTA v Budapešti (Maď. 
  
46. Sourozenci Dobrých brali bronz  
Mladá fronta Dnes | 31.07.2017 | (es) | 16 | Kraj Plzeňský | 0.48 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Dokonce jsme navíc skončili na druhém místě v kategorii family a na třetím místě v mixovaných posádkách," pochvaloval si kormidelník Jakub Dobrý. Na šampionátu se představilo 177 lodí ze sedmnácti zemí včetně exotického Hongkongu či Číny. 
  
47. Křížek s Adamem v Barceloně skončili devátí, mohlo být i lépe  
Mladá fronta Dnes | 31.07.2017 | (es) | 16 | Kraj Plzeňský | 0.42 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
PLZEŇ Další díl prestižní Flying Phantom Extreme Sailing Series "létajících" katamaránů hostila španělská Barcelona a český tým Masterlan s plzeňským kormidelníkem Davidem Křížkem ve Španělsku na devátou příčku. A umístění v konkurenci dvanácti týmů mohlo být ještě lepší. 
  
48. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
regionivancicko.cz | 30.07.2017 | Daniel Vodička | 0.80 
https://www.regionivancicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnaro...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
49. PLZEŇ PRO RODINY S DĚTMI  
http://www.borovice.cz | 30.07.2017 | 0.78 
http://www.borovice.cz/clanky/plzen-pro-rodiny-s-detmi/  
Rozlehlou vodní plochu si užívají i jachtaři, Bolevák je ostatně domovským přístavem Davida Křížka, několikanásobného mistra ČR v jachtingu. Léto na Boleváku můžete strávit na písčitých plážích zvaných Ostende, na které se letos dostanete zcela zdarma. 
  
50. Plzeňský jachtař Křížek skončil v Barceloně devátý  
plzen.cz | 28.07.2017 | 0.80 
http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-skoncil-v-barcelone-devaty/  
Posádka týmu MASTERLAN, tentokrát ve složení David Křížek a Zdeněk Adam, absolvovala druhý závod Flying Phantom Extreme Sailing Series v Barceloně. Zraněný Milan Harmáček byl také v dějišti regaty, kde se ujal role trenéra. 
  
51. Evropské stříbro do Kovářova  
Českobudějovický deník | 28.07.2017 | PETR VITOŇ | 16 | Sport | 0.42 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
V Itálii bojovali v konkurenci jachtařů z Austrálie, Rakouska, Německa, Francie, Řecka, Švýcarska a Itálie vedle Pavlišových i mladíci Miroslav Falta a Tomáš Vastl z Černé v Pošumaví. Pro ně byl smolný poslední závodní den – zlomili peň a závod skončili na 20. 
  
52. Stříbro pro českou posádku  
e-sportfoto.cz | 27.07.2017 | Mistrovství Evropy | 0.40 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/stribro-pro-ceskou-posadku-katamaranu-tridy-tornado/  
Z českých jachtařů se na start postavily dvě posádky, CZE 62 – Zdeněk Pavliš/Michaela Pavlišová a CZE 57 – Miroslav Falta/Tomáš Vastl. Ve čtyřech závodních dnech bylo odjeto celkem 8 plánovaných rozjížděk s jedním škrtem. Přes mnohé trable se podařilo vybojovat stříbrnou medaili. 
  
53. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
regionzidlochovicko.cz | 27.07.2017 | Daniel Vodička | 0.82 
https://www.regionzidlochovicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nej...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
54. Stříbro z mistrovství Evropy katamaranů Tornado v kategorii mix získala česká posádka  
sportovnilisty.cz | 27.07.2017 | 0.40 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/stribro-z-mistrovstvi-evropy-katamaranu-tornado-v-kategorii-mix-zi...  
Z českých jachtařů se na start postavily dvě posádky, CZE 62 – Zdeněk Pavliš/Michaela Pavlišová a CZE 57 – Miroslav Falta/Tomáš Vastl. Ve čtyřech závodních dnech bylo odjeto celkem 8 plánovaných rozjížděk s jedním škrtem. Přes mnohé trable se podařilo vybojovat stříbrnou medaili. 
  
55. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
regionblanensko.cz | 26.07.2017 | Daniel Vodička | 0.80 
https://www.regionblanensko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnaro...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
56. Veslař Baldrián skončil druhý ve skifu, Rédr proháněl Synka  
hodoninsky.denik.cz | 25.07.2017 | Libor Kopl | Ostatní sporty | 0.43 
http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/veslar-baldrian-skoncil-druhy-ve-skifu-redr-prohanel-synka...  
Veslařská regata se nesla ve slavnostním duchu. Hodonínský klub totiž letos slaví výročí sto deseti let od svého založení. Závodu se zúčastnilo pět set sportovců z České republiky, Slovenska a Rakouska. "Regata patří k největším závodům v republice a bývá generálkou na přebory Moravy a republikové šampionáty," upozorňuje Švrček. 
  
57. Veslař Baldrián skončil druhý ve skifu, Rédr proháněl Synka  
hodoninsky.denik.cz | 25.07.2017 | 0.43 
http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/veslar-baldrian-skoncil-druhy-ve-skifu-redr-prohanel-synka...  
Foto: VK Hodonín  Veslařská regata se nesla ve slavnostním duchu. Hodonínský klub totiž letos slaví výročí sto deseti let od svého založení. 
  
58. Moře pod Pálavou: láska pro všechny prknaře  
Moravskoslezský deník | 25.07.2017 | JAN PAŘÍK ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI | 12 | 0.42 
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/  
Velká vodní plocha představuje ideální destinaci pro milovníky jachtingu, windsurfingu a kitesurfingu – sportu, kde jezdec na prkně využívá tažného draka (na velkém snímku). Nové Mlýny těží hlavně z výborných větrných podmínek, které jsou k těmto sportům potřeba. 
  
59. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
regiontrebicsko.cz | 21.07.2017 | Daniel Vodička | 0.80 
https://www.regiontrebicsko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnaro...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
60. Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony  
plzensky.denik.cz | 19.07.2017 | Karel Sopr | Ostatní sporty | 0.68 
http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/jachtar-krizek-si-zaleta-na-mori-u-barcelony-20170719.html  
Za kormidlem létajícího katamaranu Phantom se tradičně představí zkušený plzeňský mořeplavec David Křížek, ale Milana Harmáčka na kosatce tentokrát nahradí Zdeněk Adam. "Milan si při předchozím závodu na Madeiře během jedné z kolizí poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je bohužel mimo hru. 
  
61. Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony  
denik.cz | 19.07.2017 | CREA:, Karel Sopr | 0.68 
http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/jachtar-krizek-si-zaleta-na-mori-u-barcelony-20170719.html  
Za kormidlem létajícího katamaranu Phantom se tradičně představí zkušený plzeňský mořeplavec David Křížek, ale Milana Harmáčka na kosatce tentokrát nahradí Zdeněk Adam.  "Milan si při předchozím závodu na Madeiře během jedné z kolizí poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je bohužel mimo hru. 
  
62. Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony  
Plzeňský deník | 19.07.2017 | (ks) | 16 | Sport | 0.69 
http://plzensky.denik.cz/  
Za kormidlem létajícího katamaranu Phantom se tradičně představí zkušený plzeňský mořeplavec David Křížek, ale Milana Harmáčka na kosatce tentokrát nahradí Zdeněk Adam. "Milan si při předchozím závodu na Madeiře během jedné z kolizí poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je bohužel mimo hru. 
  
63. Padesát osm medailí vybojovala reprezentace Libereckého kraje  
libereckenovinky.cz | 15.07.2017 | regiony | 0.40 
http://www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/padesat-osm-medaili-vybojovala-reprezentace-libereckeh...  
Ti se utkali o medaile ve 20 letních sportech – atletika, fotbal, badminton, basketbal, jachting, cyklistika, házená, karate, orientační běh, plavání, sportovní střelba, tenis, triatlon, moderní gymnastika, baseball, florbal, sportovní gymnastika, stolní tenis, volejbal a plavání handicapovaných. 
  
64. Jachtařský český tým MASTERLAN s Davidem Křížkem na Flying Phantom Extreme Sailing Series  
sportovnilisty.cz | 15.07.2017 | 0.81 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtarsky-cesky-tym-masterlan-s-davidem-krizkem-na-flying-phantom...  
Jachtařský český tým MASTERLAN s Davidem Křížkem na Flying Phantom Extreme Sailing Series Jachtařský tým MASTERLAN odlétá do španělské Barcelony, aby se zúčastnil dalšího závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. 
  
65. Team MASTERLAN míří do Španělska  
e-sportfoto.cz | 15.07.2017 | 0.80 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/krizek-poleti-na-flying-phantomu-ve-spanelsku/  
Za kormidlem se tradičně představí David Křížek, ale na kosatce tentokrát Milana Harmáčka nahradí Zdeněk Adam. Milan si totiž během závodu na Madeiře poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je venku ze hry. Zranění je velmi bolestivé a nedovoluje ani běžnou fyzickou přípravu. 
  
66. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
mbudejovicko.cz | 15.07.2017 | Daniel Vodička | 0.82 
https://www.mbudejovicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocne...  
Daniel Vodička, Lodní noviny nepublikováno  Ilustrační foto  Autor: Milan Koláček  V posledních dnech na sebe svými výkony v náročném mezinárodním jachtařském závodě upoutal pozornost Čech, který si svou první loď postavil v obci Zastávka na Rosicku, kde dnes žijí jeho rodiče. 
  
67. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
akcezabrnem.cz | 15.07.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/aktualne/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-...  
cz se nedávno objevil článek o úspěšném českém jachtaři Milanu Koláčkovi, počátky jehož jachtařské vášně se pojí s obcí na Rosicku – Zastávkou, kde si postavil svou první loď. "Koláček píše pohádku o tom, jak český kluk odešel na Nový Zéland naučit se stavět lodě. 
  
68. Titul berou Chalupníkovi, Hoffmann a Petřík sedmí  
Jihlavský deník | 14.07.2017 | (kaf) | 14 | Sport /Publicistika | 0.65 
http://wwwjihlavsky.denik.cz/  
Ve třídě Evropa zvítězil Marek Směšný a ve třídě Laser Radial si dojel pro výhru Benjamín Přikryl. Foto: ČESKÁ ŠPIČKA. Rybník na Žďársku Velké Dářko patřil opět nejlepším českým jachtařům. Foto: René Rámiš 
  
69. Křižníky ovládly jezero  
5plus2 | 14.07.2017 | TOMÁŠ LÁNSKÝ | 1 | Titulní strana | 0.81 
V roce 1932 uspořádali splavští jachtaři první závod plachetnic. Na jejich slavnou historii navázal 1. a 2. července závod O Pohár White Queen, pořádaný nadšenci a amatéry s láskou ke starým dřevěným lodím. Pohár je unikátní v jedné věci: zatímco laminátové či plastové jachty můžete na jezeře vídat poměrně běžně, závod sdružuje jen ty dřevěné. 
  
70. Z letní olympiády přivezli mladí sportovci z LK kraje 58 medailí  
i-noviny.cz | 13.07.2017 | Andrea Fulková | 0.40 
http://www.i-noviny.cz/ostatni-sporty/z-letni-olympiady-privezli-mladi-sportovci-z-lk-kraje-58-medai...  
Ti se utkali o medaile ve 20 letních sportech – atletika, fotbal, badminton, basketbal, jachting, cyklistika, házená, karate, orientační běh, plavání, sportovní střelba, tenis, triatlon, moderní gymnastika, baseball, florbal, sportovní gymnastika, stolní tenis, volejbal a plavání handicapovaných. 
  
71. Po Velkém Dářku vítr proháněl bílé plachty  
Vysočina - týdeník | 13.07.2017 | ROMAN KAFKA | 10 | Sport | 0.65 
http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/tydeniky.html  
Nejen vstřícnost a pohostinnost místního jacht klubu je mezi jachtaři již vyhlášená, ale i povětrnostní podmínky jsou nejlepší v celé České republice. Během pátku a soboty panovaly perfektní podmínky. Letní teploty a silný vítr připomínal přímořské podnebí. 
  
72. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
pohorelicko.cz | 12.07.2017 | Daniel Vodička | 0.82 
https://www.pohorelicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnej...  
0  Sdílet  Daniel Vodička, Lodní noviny nepublikováno  Ilustrační foto  Autor: Milan Koláček  V posledních dnech na sebe svými výkony v náročném mezinárodním jachtařském závodě upoutal pozornost Čech, který si svou první loď postavil v obci Zastávka na Rosicku, kde dnes žijí jeho rodiče. 
  
73. Jachtař Křížek obsadil se svým kolegou Harmáčkem 11. místo na prestižní Extreme Series  
plzen.cz | 11.07.2017 | 0.79 
http://plzen.cz/jachtar-krizek-obsadil-se-svym-kolegou-harmackem-11-misto-na-prestizni-extreme-serie...  
David Křížek a Milan Harmáček se jako první český tým v historii zúčastnila prestižní Extreme Sailing Series na foilujícím katamaránu Flying Phantom. Za čtyři dny bylo odjeto celkem 18 náročných rozjížděk ve všech možných povětrnostních podmínkách. 
  
74. Dvacet sedm zlatých medailí. Nejúspěšnější olympiáda dětí a mládeže přinesla kraji cenné kovy  
krajskelisty.cz | 10.07.2017 | Lenka Sloupová | Plzeňský kraj | 0.67 
https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/17135-dvacet-sedm-zlatych-medaili-nejuspesnejsi-olympiada-...  
V poslední den olympiády byly na Brněnské přehradě také ukončeny závody jachtařů. V lodní třídě RS Feva získala po zásluze zlatou medaili sourozenecká dvojice Tereza a Jakub Dobří. Na atletickém stadiónu získal nejcennější kov Jakub Davidík, a to v závodě starších chlapců na 300 m. 
  
75. Jachting miluje odmalička. Nevzala mu ho ani těžká nehoda  
rozhlas.cz | 10.07.2017 | Pavel Petr | 0.89 
http://www.rozhlas.cz/liberec/koktejl/_zprava/jachting-miluje-odmalicka-nevzala-mu-ho-ani-tezka-neho...  
Láska na celý život – to je jachting pro Daniela Bínu. Závodník reprezentující na vodní hladině barvy Jachtklubu Máchova Jezera Staré Splavy si tento sport oblíbil už jako malý kluk. A nepřestal se mu věnovat ani v okamžiku, kdy po těžkém úrazu zůstal na vozíku. 
  
76. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
akcezabrnem.cz | 08.07.2017 | Michaela Kosařová | 0.94 
https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zas...  
Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech. Aktuálně pořádá sbírku na nové plachty pro svou závodní loď. Ta jako poděkování ponese jména všech dárců, kteří přispějí alespoň 250 Kč. 
  
77. Jachting bohužel nové zájemce příliš netáhne...  
Liberecký deník | 07.07.2017 | (růž) | 4 | Liberecko/u nás doma | 0.66 
http://www.liberecky.denik.cz/  
Hrádečtí jachtaři vědí, že o jachting není velký zájem, neboť je to sport vyžadující otužilost, zapojení těla a hlavy, a pro začátek také trochu odvahy. Ale i tak je předseda hrádeckých jachtařů spokojený, protože čtyři odvážlivci se už těší na další domluvené tréninky. 
  
78. OBRAZEM: Po Velkém Dářku vítr proháněl bílé plachty  
zdarsky.denik.cz | 05.07.2017 | Roman Kafka | 0.65 
http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-po-velkem-darku-vitr-prohanel-bile-plachty-20170705.ht...  
Nejen vstřícnost a pohostinnost místního jacht klubu je mezi jachtaři již vyhlášená, ale i povětrnostní podmínky jsou nejlepší v celé České republice. Během pátku a soboty panovaly perfektní podmínky. Letní teploty a silný vítr připomínal přímořské podnebí. 
  
79. Dřevěné plachetnice brázdí Máchovo jezero díky slavné rodině Formanů  
regiony.impuls.cz | 05.07.2017 | Jan Procházka | 0.46 
http://regiony.impuls.cz/jachtarska-regata-machovo-jezero-d4u-/liberecky-kraj.aspx?c=A170705_072006_...  
O uplynulém víkendu tu uspořádali už osmý ročník jachtařské regaty dřevěných lodí poháněných větrem. "Mottem této regaty je projevit obdiv a úctu ke stavitelům dřevěných plachetnic a jejich současným majitelům a navázat tak na tradici plachtění a jachetního sportu na Máchově jezeře. 
  
80. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
regionkurimsko.cz | 04.07.2017 | Daniel Vodička, Lodní noviny | Sport | 0.82 
https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnaroc...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
81. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě  
velkobitessko.cz | 04.07.2017 | Daniel Vodička, Lodní noviny | Sport | 0.82 
https://www.velkobitessko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocn...  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
82. FOTO - Jachtaři na Velkém Dářku Po "moři Vysočiny" se prohánělo pět desítek lodí  
Mladá fronta Dnes | 04.07.2017 | 15 | Kraj Vysočina | 0.40 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Foto: Muž přes palubu Začátek letních prázdnin se na rybníku Velké Dářko už tradičně nese ve znamení jachtařských závodů. Více než pět desítek lodí na "moři Vysočiny" bojovalo v rámci mistrovství České republiky ve dvouposádkové lodní třídě Vaurien a zároveň v Šilhánkově memoriálu: podniku Českého poháru jednoposádkových lodí Evropa a Laser Radial. 
  
83. Na jachtách za hubičku proděláte  
MARKETING SALES MEDIA | 03.07.2017 | 24 | příběh | 0.70 
Mořský vlk a jachtař Jiří Zindulka se nedostal ke svému podnikání náhodou. Podniká v oboru, kterému se věnoval celý život, jen to pak začal dělat pořádně, jak sám říká. Firma Zindulka, která nese jméno svého zakladatele, pronajímá jachty a nabízí kapitánské kurzy. 
  
84. Křížek "létá" s katamaránem na Madeiře  
Mladá fronta Dnes | 01.07.2017 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.65 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Portugalský ostrov Madeira je až do neděle dějištěm druhého závodu prestižní světové série "létajících katamaránů" Flying Phantom a v tvrdé konkurenci nechybí ani český tým Masterlan s Plzeňanem Davidem Křížkem a Milanem Harmáčkem. 
  
85. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
mbudejovicko.cz | 29.06.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.mbudejovicko.cz/zpravy/aktualne/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje...  
cz se nedávno objevil článek o úspěšném českém jachtaři Milanu Koláčkovi, počátky jehož jachtařské vášně se pojí s obcí na Rosicku – Zastávkou, kde si postavil svou první loď.  "Koláček píše pohádku o tom, jak český kluk odešel na Nový Zéland naučit se stavět lodě. 
  
86. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017  
e-sportfoto.cz | 29.06.2017 | 0.98 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/olympijska-regata-skoncila-vitezstvi-uhajili-favorite/  
Olympijská regata míří do fináleTřetí den jachtařské regaty začal čekáním na vítr, který ale v poledne naskočil a připravil mladým jachtařům výborné podmínky. Závodníci třídy Optimist zvládli čtyři rozjížďky, třída RS Feva potom přidala další tři rozjížďky. 
  
87. Jachtař Křížek pojede druhý závod světové série  
plzen.cz | 28.06.2017 | 0.64 
http://plzen.cz/jachtar-krizek-pojede-druhy-zavod-svetove-serie/  
Jachtařský tým MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček vyráží na druhý závod Flying Phantom Series. Tentokrát to bude naostro za plné divácké podpory v rámci Extreme Sailing Series.  Česká televize zakoupila vysílací práva a tak věříme, že se na obrazovkách objeví nejen atraktivní plachetnice GC32, ale také dvouposádkové katamarány Flying Phantom, které pojedou s českou účastí. 
  
88. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017  
e-sportfoto.cz | 28.06.2017 | 0.93 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/olympijska-regata-odstartovala/  
Nejlépe si s dnešními podmínkami poradil Lukáš Wehrenberg z Prahy, před Petrem Hálou ze Zlínského kraje a Tomášek Mlejnkem z Pardubického kraje. Mezi dívkami byla nejlepší Markéta Kališová z Jihomoravského kraje, před Klárou Himmelovou ze Středočeského kraje a Annou Teubnerovou z Prahy. 
  
89. TEAM MASTERLAN VYRÁŽÍ DO BOJE  
e-sportfoto.cz | 28.06.2017 | Alan Kučera | 0.69 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/team-masterlan-vyrazi-do-boje/  
Jachtařský tým MASTERLAN - David Křížek a Milan Harmáček vyráží na druhý závod Flying Phantom Series. Tentokrát to bude naostro za plné divácké podpory v rámci Extreme Sailing Series. Česká televize zakoupila vysílací práva a tak věříme, že se na obrazovkách objeví nejen atraktivní plachetnice GC32, ale také dvouposádkové katamarány Flying Phantom, které pojedou s českou účastí. 
  
90. Brněnskou olympiádu mládeže ve středu čeká poslední den  
brnensky.denik.cz | 27.06.2017 | Jan Pařík | Ostatní sporty | 0.64 
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/brnenskou-olympiadu-mladeze-ve-stredu-ceka-posledni-den-2017...  
Ze závodníků z jihu Moravy září třeba nadějná jachtařka Markéta Kališová, která s přehledem panuje třídě Optimist. Finálové jízdy všech tříd jsou na programu ve středu. "Sám jsem se dětské olympiády v roce 2005 také zúčastnil, tak vím, jak důležitý závod to je pro všechny děti, které zde startují. 
  
91. Kieler Woche 2017 skončilo  
e-sportfoto.cz | 27.06.2017 | 0.97 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/kieler-woche-2017-skoncilo/  
Největší německá regata – Kieler Woche – skončila posledními rozjížďkami v neděli 25. června. Pro paralympijské třídy byla regata zároveň mistrovstvím světa. Daniel Bína skvěle začal, když ve slabém větru během prvního dne závodění jel skvěle a vedl průběžnou klasifikaci třídy 2. 
  
92. Děsivé VIDEO: Při bouři v Chorvatsku šlo o život i Slovákům!  
nova.cz | 27.06.2017 | 0.43 
http://tn.nova.cz/clanek/desive-video-pri-bouri-v-chorvatsku-slo-o-zivot-i-slovakum.html  
O život přitom šlo i slovenských jachtařům, kteří byli zrovna na moři. Na poslední chvíli stačili zakotvit v přístavu, spoušť pak natočili na video. Mohutný živel se nad území Chorvatska přesunul ze Slovinska už o víkendu. 
  
93. Brněnskou olympiádu mládeže ve středu čeká poslední den  
brnensky.denik.cz | 27.06.2017 | Jan Pařík | 0.78 
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/brnenskou-olympiadu-mladeze-ve-stredu-ceka-posledni-den-2017...  
Olympiáda dětí a mládeže v Brně - jachting. Foto: Eva Skořepová  Ze závodníků z jihu Moravy září třeba nadějná jachtařka Markéta Kališová, která s přehledem panuje třídě Optimist. 
  
94. Skifař Synek vyhrál popáté v kariéře regatu v Amsterdamu  
Sport.cz | 25.06.2017 | Vodní sporty | 0.43 
https://www.sport.cz/clanek/895702-skifar-synek-vyhral-popate-v-kariere-regatu-v-amsterdamu.html  
Skifař Ondřej Synek vyhrál popáté v kariéře veslařskou regatu Holland Beker v Amsterdamu. Letošní evropský šampión z Račic porazil o více než tři sekundy druhého Chorvata Damira Martina a vytvořil nový rekord závodu. "Byly to pěkné závody s báječnou diváckou kulisou. 
  
95. O velké lásce geniálního Leoše ke krásné Kamile aneb studenti na Hukvaldech oživili Janáčka a jeho múzu  
ostravan.cz | 24.06.2017 | Milan Bátor | 0.40 
http://www.ostravan.cz/41243/o-velke-lasce-genialniho-leose-ke-krasne-kamile-aneb-studenti-na-hukval...  
Brněnský soubor ND Brass byl založen teprve před dvěma lety ve složení Lukáš Soldán (trubka), Jozef Zimka (trubka), Antonín Kolář (lesní roh), Jan Pospíšil (trombon) a David Křížek (tuba). Jeho členové jsou však ostřílení muzikanti, hráči orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a na Hukvaldy přivezli speciální program sestavený výhradně z děl Leoše Janáčka v netradičním zvukovém hávu. 
  
96. VE ZKRATCE  
Českobudějovický deník | 24.06.2017 | 14 | Sport/Jižní Čechy | 0.40 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
JACHTING Na mistrovství světa paralimpijské třídy 2.4M, které se jede v rámci slavného mezinárodního závodu Kieler Woch v Německu, startuje i parylympionik Dan Bína ze Včelné u Č. Budějovic. Po prvních dvou rozjížďkách ve kterých zajel první a třetí místo, je zatím v čele závodního pole parylympioniků. 
  
97. Ve zkratce  
Blesk | 24.06.2017 | 13 | Sport | 0.78 
http://www.blesk.cz/  
Ve výsledcích - Jachtař Milan Koláček skončil 21. v závodu La Solitaire Urgo Le Figaro, mezi nováčky dojel čtvrtý. Jednou větou - Ministerstvo školství v 1. kole nového programu V rozdělilo sportovním svazům 152 mil. 
  
98. Protiproudu, řasám a únavě navzdory. Jachtař Koláček dojel životní závod čtvrtý mezi nováčky  
Sport.cz | 23.06.2017 | dos | Ostatní | 0.80 
https://www.sport.cz/clanek/895129-protiproudu-rasam-a-unave-navzdory-jachtar-kolacek-dojel-zivotni-...  
Jachtař Milan Koláček skončil jednadvacátý při své premiéře v závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První Čech, který změřil síly v jednom z nejnáročnějších klání sólo jachtařů, dojel čtvrtý mezi nováčky. 
  
99. Čtvrté místo mezi nováčky v La Solitaire URGO Le Figaro  
e-sportfoto.cz | 23.06.2017 | 0.78 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/ctvrte-misto-mezi-novacky-v-la-solitaire-urgo-le-figaro/  
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 
  
100. Koláček skončil při premiéře v La Solitaire jednadvacátý  
ceskatelevize.cz | 23.06.2017 | Jachtař Milan Koláček | 0.82 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/356585-kolacek-skoncil-pri-premiere-v-la-solitaire-jednadv...  
Dieppe - Milan Koláček skončil jednadvacátý při své premiéře v jachtařském závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První Čech, který změřil síly v jednom z nejnáročnějších klání sólo jachtařů, dojel čtvrtý mezi nováčky. 
  
101. Jachtař Koláček skončil při premiéře v La Solitaire jednadvacátý  
blesk.cz | 23.06.2017 | Francouz Nicolas Lunven, Adrienem Hardym, Charliem Dalinem | 0.80 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/306581/jachtar-kolacek-skoncil-pri-premiere-v-la-solitaire-...  
Jachtař Milan Koláček skončil jednadvacátý při své premiéře v závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První Čech, který změřil síly v jednom z nejnáročnějších klání sólo jachtařů, dojel čtvrtý mezi nováčky. 
  
102. Daniel Bína vede po prvním dnu mistrovství světa třídy 2.4mR Kieler Woche 2017  
e-sportfoto.cz | 23.06.2017 | Eva Skořepová Český | 0.99 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/daniel-bina-vede-po-prvnim-dnu-mistrovstvi-sveta/  
Největší německá regata – Kieler Woche – je v plném proudu a Českou republiku zde reprezentuje 42 závodníků v 11 lodních třídách. Zatímco neolympijské třídy již mají většinou odzávoděno, ty olympijské začaly teprve včera a většinou mají odjeto po dvou rozjížďkách. 
  
103. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Domažlický deník | 22.06.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://domazlicky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže Kvalita železniční a vlastně i autobusové dopravy se rozhodně zlepšila, ale především díky vstupu soukromých přepravců. Až jejich tlak pak pomalu rozhýbal České dráhy a ČSAD. 
  
104. VE ZKRATCE  
Českobudějovický deník | 21.06.2017 | 15 | Sport - Jižní Čechy | 0.78 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
JACHTING Na rybníku Dvořiště u Lišova se jela regata o Jihočeský pohár: "V sobotu nám docela foukalo o síle větru sedm až devět metrů, tak jsme odjeli šest velice kvalitních rozjížděk," pochvaloval si František Kovařík, hlavní rozhodčía současně i předsedaYC DvořištěLišov. 
  
105. Dcera ředitele karlínského divadla je mistryní Evropy!  
tyden.cz | 19.06.2017 | - gab - | České celebrity | 0.78 
http://sedmicka.tyden.cz/rubriky/dcera-reditele-karlinskeho-divadla-je-mistryni-evropy_434921.html  
Nadějná sportovkyně Klára Kulhánková přinesla České republice zlatou medaili a zapsala se do historických tabulek. Společně s Michalem Koštýřem se jako první Češi stali juniorskými mistry Evropy v jachtingu! 
  
106. Konečně pódium pro Martina Koláčka na La Solitaire URGO Le Figaro  
e-sportfoto.cz | 19.06.2017 | 0.68 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/konecne-podium-pro-martina-kolacka/  
Po startu dobrém startu se Milan Koláček propadl do třetí desítky startovního pole, ale během první noci se probojoval na vynikající 11. místo a držel krok s těmi nejlepšími. Ve třetí etapě byl na programu krátký 120mílový sprint kolem ostrova Belle-île zpět do Concarneau. 
  
107. Dcera ředitele karlínského divadla je mistryní Evropy!  
tyden.cz | 19.06.2017 | 0.78 
http://www.tyden.cz/rubriky/dcera-reditele-karlinskeho-divadla-je-mistryni-evropy_434921.html  
Nadějná sportovkyně Klára Kulhánková přinesla České republice zlatou medaili a zapsala se do historických tabulek. Společně s Michalem Koštýřem se jako první Češi stali juniorskými mistry Evropy v jachtingu! 
  
108. Český jachtař Milan Koláček skončil ve třetí etapě závodu La Solitaire URGO na 22. místě  
ČT 1 | 17.06.2017 | 0.84 
Petr VICHNAR, moderátor: Český jachtař Milan Koláček skončil ve třetí etapě závodu La Solitaire URGO na 22. místě celkově, ale poprvé vybojoval stupně vítězů mezi nováčky. Ve finiši totiž dokázal těsně porazil Francouze Pierra Lebouchera. 
  
109. Jachtaře Koláčka zbrzdil silný proud, v soutěži nováčků je čtvrtý  
ceskatelevize.cz | 15.06.2017 | 0.80 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/356170-jachtare-kolacka-zbrzdil-silny-proud-v-soutezi-nova...  
Bordeaux – Milan Koláček úspěšně pokračuje na jachtařském závodě La Solitaire Urgo Le Figaro. Druhou etapu, která vedla Biskajským zálivem ze Španělska do Francie, zvládl jako třicátý nejrychlejší, když ho zbrzdil silný proud. 
  
110. Panel Deníku: Na opravy čeká katedrála, statek, zámek i sídlo opata  
denik.cz | 15.06.2017 | CREA:, Pavel Korelus | 0.64 
http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/na-opravy-ceka-katedrala-statek-zamek-i-sidlo-opata-20170615...  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže  Nezdá se mi, že by ochrana památek byla nedostatečná. 
  
111. Tohle jsou čeští mistři Evropy v jachtingu do 18 let! Vyhráli to Češi!  
bleskove.cz | 14.06.2017 | 0.82 
http://bleskove.cz/sport/7938-tohle-jsou-cesti-mistri-evropy-v-jachtingu-do-18-let-vyhrali-to-cesi  
Mistry Evropy v jachtingu lodní třídy RS Feva do 18 let se stala dvojice Čechů. Skvělý výkon tak na Ženevském jezeře ve Versoix podali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry. 
  
112. Tohle jsou čerství mistři Evropy v jachtingu do 18 let! Vyhráli Češi  
instory.cz | 14.06.2017 | 0.79 
http://sport.instory.cz/1562-tohle-jsou-cerstvi-mistri-evropy-v-jachtingu-do-18-let-vyhrali-cesi.htm...  
Mistry Evropy v jachtingu lodní třídy RS Feva do 18 let se stala dvojice Čechů. Skvělý výkon tak na Ženevském jezeře ve Versoix podali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry. 
  
113. Koláček vstoupil do La Solitaire Urgo Le Figaro dvacátým místem  
ceskatelevize.cz | 08.06.2017 | 0.79 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/355836-kolacek-vstoupil-do-la-solitaire-urgo-le-figaro-dva...  
Milan Koláček vstoupil jako první český jachtař do slavného závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První etapa nebyla jednoduchá. Při startu na řece nedaleko Bordeaux ještě panovaly úplně jiné podmínky. Kvůli slabému větru byl začátek o dvě hodiny opožděn. 
  
114. Český Yacht Klub  
sportovnilisty.cz | 08.06.2017 | Českého Yacht | 0.40 
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-3/cesky-yacht-klub/  
Jachting, voní sport provozovaný na jachtách, lodicích má u nás velmi dlouho tradici. Český Yacht Klub byl založený v Praze již v roce 1893.  Zahájení sezóny Českého Yacht Klubu v roce 1912  Zahájení sezóny Českého Yacht Klubu v roce 1912  Naše fotografie zachycuje zahájení sezóny Českého Yacht Klubu v roce 1912. 
  
115. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Domažlický deník | 08.06.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://domazlicky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže Reálné stížnosti jsou mnohdy opodstatněné. Místní mají mít možnost se vyjádřit. Pokud ale někdo záměrně blokuje výstavbu a nakonec se jeho stížnosti jeví jako neopodstatněné, pak by měl nést plnou zodpovědnost a uhradit ušlý zisk a náklady za blokování projektu. 
  
116. Sourozenci Dobrých mají stříbro z ME  
Mladá fronta Dnes | 08.06.2017 | (es) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.87 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Jachtařští sourozenci Jakub a Tereza Dobrých z Lokomotivy Plzeň se ve Versoix na Ženevském jezeře ve Švýcarsku stali vicemistry Evropy v lodní třídě RS Feva, která je určená pro mladé talenty do 18 let. Plzeňané tak obhájili loňské umístění, nestačili jen na další českou posádku Michal Koštýř - Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry. 
  
117. Mladí čeští jachtaři Michal Koštýř a Klára Kulhánková jsou mistry Evropy  
sportovnilisty.cz | 07.06.2017 | Jachatř Milan Koláček, Solitaire Urgo | 0.99 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/mladi-cesti-jachtari-michal-kostyr-a-klara-kulhankova-jsou-mistry-...  
České posádky dominovaly mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě RS Feva – mládež do 18 let, které probíhalo ve Švýcarsku, ve Versoix na Ženevském jezeře od 3. do 5. června 2017.  Mistry Evropy se stali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry, stříbro brala plzeňská posádka Jakub Dobrý a Tereza Dobrá. 
  
118. Mladí čeští jachtaři jsou mistry a vicemistry Evropy  
sportovnilisty.cz | 07.06.2017 | Jachatř Milan Koláček, Solitaire Urgo | 0.99 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/mladi-cesti-jachtari-jsou-mistry-a-vicemistry-evropy/  
České posádky dominovaly mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě RS Feva – mládež do 18 let, které probíhalo ve Švýcarsku, ve Versoix na Ženevském jezeře od 3. do 5. června 2017.  Mistry Evropy se stali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry, stříbro brala plzeňská posádka Jakub Dobrý a Tereza Dobrá. 
  
119. Koláčkův debut? Tři noci bez spánku  
Brněnský deník | 07.06.2017 | JAN PAŘÍK | 16 | Sport/Aktuálně | 0.89 
http://brnensky.denik.cz/  
Tak vypadá sólový jachtařský závod La Solitaire URGO Le Figaro, kterého se jako první český mořeplavec účastní i brněnský Milan Koláček. "Je to určitě nejtěžší podnik kariéry," podotkl sedmatřicetiletý nejlepší český sólo závodník k čtyřetapovému klání, kdy každá část měří zhruba 900 kilometrů. 
  
120. Debut jachtaře Koláčka? Tři dny bez spánku a silný vítr  
brnensky.denik.cz | 06.06.2017 | Jan Pařík | Ostatní sporty | 0.89 
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/debut-jachtare-kolacka-tri-dny-bez-spanku-a-velky-vitr-20170...  
Tak vypadá sólový jachtařský závod La Solitaire URGO Le Figaro, kterého se jako první český mořeplavec účastní i brněnský Milan Koláček. "Je to určitě nejtěžší podnik kariéry," podotkl sedmatřicetiletý nejlepší český sólo závodník k čtyřetapovému klání, kdy každá část měří zhruba 900 kilometrů. 
  
file_0.wmf


  
1. Čech si plní sen a vyráží na malé plachetnici přes Atlantik. Čekají jej týdny samoty a boj s počasím     
Skóre: 0.93 
Název: Čech si plní sen a vyráží na malé plachetnici přes Atlantik. Čekají jej týdny samoty a boj s počasím 
Zdroj: bleskove.centrum.cz 
Datum: 31.08.2017 
Číslo: 243 
Rubrika: Magazín 
Autor: Magdaléna Daňková 
Odkaz:   https://magazin.aktualne.cz/cech-si-plni-sen-a-vyrazi-na-male-plachetnici-pres-atlantik/r%7e00e858b68d8211e7a7d1002590604f2e/  
ProfilID: ISA 
Domicil: b1ra17dz0011.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Pavel (2), Roubal (2), jachtařů, Milana, Koláčka, Davida, Křížka 
Pokud se jednačtyřicetiletý Pavel Roubal zrovna nevěnuje dennodenním pracovním starostem, nepečuje o dvě děti nebo se netočí kolem domácího hospodářství, 

Pokud se jednačtyřicetiletý Pavel Roubal zrovna nevěnuje dennodenním pracovním starostem, nepečuje o dvě děti nebo se netočí kolem domácího hospodářství, trénuje na své 6,5 metrů dlouhé plachetnici Pogo Dancer. Již za měsíc totiž vyráží jako třetí Čech v historii na závod malých plachetnic přes Atlantik s názvem Mini Transat La Boulangére 2017. 

"Je to můj splněný sen a dělám to hlavně pro sebe," uvedl Roubal v rozhovoru Aktuálně.cz. Nad pravým dobrodružstvím na moři rozjímal od té doby, co si domů jako dospívající donesl knížku dobrodruha Richarda Konkolskeho s názvem Sólo přes Atlantik. A před šesti lety si usmyslel, že je na čase plnit si sny z mládí. 

7,5 tisíc kilometrů dlouhý závod startuje ve Francii 

Pokud zrovna nebrázdí moře či oceán, nachází se jeho Pogo Dancer na vozíku na souši. Přesto jej však Roubal nevozí do Česka, plachetnici nechává ve Francii, kde také startuje 7,5 tisíc kilometrů dlouhý závod přes Atlantský oceán. 

Profesionální i "volnočasoví" mořští vlci zvednou kotvy první říjnový den z městečka La Rochelle na západě Francie. První etapa závodu končí v kanárském Las Palmas a trvat by měla něco přes týden. Druhá, přibližně dvoutýdenní etapa, povede z největšího města Kanárských ostrovů do oblasti Marin na karibském ostrově Martinik. 

Během obou etap jsou závodníci odkázáni sami na sebe, posádku tvoří totiž pouze jeden člověk. Rady, jak překonat samotu při dlouhé plavbě, dostal Roubal od zkušených českých jachtařů Milana Koláčka a Davida Křížka. Oba dva již podobný závod kdysi úspěšně absolvovali. 

Kromě toho pro něj jedno české rádio připravuje vzkazy čtenářů a výběr hudby, aby mu cesta oceánem utíkala rychleji. "Doufám, že budu mít hromadu pozitivních vzkazů, abych si je mohl pustit a pár pořádných písniček k tomu, když mi bude smutno," sdělil. 

Voda na čtrnáct dní i náhradní díly 

Na šest a půl metrů dlouhou loď se musí vést veškerá povinná výbava, voda, jídlo a také nějaké oblečení. "Máme věci jako kotvu, i když nevím, kam bychom ji uprostřed Atlantiku vyhodili. Pak máme také minimální a maximální množství vody, které si můžeme vzít. Všichni se snažíme vzít minimální množství věcí, aby byla loď co nejlehčí," popsal Roubal. 

Přípravy se tak točí i kolem neustálého přepočítávání, kolik jakého jídla i oblečení vzít. "Někdo si ani nebere spacák, prostě se zamotá do plachet," uvedl. Maximální množství vody, kterou mohou mít s sebou v kanystrech, jsou čtyři litry na sto námořních mil (tedy na zhruba 185 kilometrů). Více není dovoleno. 

Zároveň jsou si však podle jeho slov všichni vědomi, že plachetnice jsou křehké a pokud nebudou mít s sebou důležité náhradní díly, může to znamenat konec účasti v legendárním závodu. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že druhá etapa, měřící pět tisíc kilometrů, bude náročnější, Roubal si myslí, že horší podmínky je čekají v Evropě. "Ona bude delší, určitě osamělejší, určitě delší dobu neuvidíme pevninu. Ale je velká pravděpodobnost, že horší povětrnostní podmínky budou panovat na první trase," sdělil. Podle něj je velká pravděpodobnost, že v půlce října bude počasí nad širokým Atlantikem stálejší. "Pakliže nenastane nějaká abnormální situace, což se může stát," dodal. 

Zkřížené velké vlny, silný vítr a velké námořní lodě 

Mezi Francií a Španělskem však závodníky čeká trasa kolem Mysu Finisterre. Oblast je známá zkříženými velkými vlnami a silným větrem. "Když vanou severní větry směrem k Portugalsku, kumulují se na tomto místě velké vlny a poměrně silný vítr, takže oblast bývá nepříjemná na proplutí," popsal Roubal. 

Kromě toho kolem mysu na severovýchodě kontinentálního Španělska projíždí velké námořní lodě a rybářské čluny, které nebývají dobře označeny. 

Roubal připouští, že se na nepříjemné a neočekávané situace na moři lze připravit. Druhým dechem však se smíchem dodává: "Na to se ale zeptejte těch, kteří jsou připravení, ne těch, kdo teď sedí v práci jako já." 

Závod si chci především užít 

Vtipy však vystřídá ujištění, že se na závod snaží připravit především mentálně a i trochu fyzicky. Nechce se však příliš stresovat, co bude. Závod si chce především užít a vyhrát sám nad sebou více než nad ostatními účastníky. 

Všechno bude pro něj nové a trochu neznámé - osamocené dny na plachetnici brázdící oceán, řízení autopilotem, vaření jídla na palubě i navigace čistě podle 
souřadnic. "Všechno je to pro mě nové, učím se to a hrozně mě to baví," dodal. 

Přestože jde o závod, Roubal tvrdí, že mezi dobrodruhy vládne přátelská atmosféra. "To je na tom krásné. A čím více jsem v tom, tím více chci jezdit," uzavírá. 

URL| https://magazin.aktualne.cz/cech-si-plni-sen-a-vyrazi-na-male-plachetnici-pres-atlantik/r00e858b68d8211e7a7d1002590604f2e/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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2. Jachtař Křížek skončil v prestižní sérii na 9. místě     
Skóre: 0.64 
Název: Jachtař Křížek skončil v prestižní sérii na 9. místě 
Zdroj: plzen.cz 
Datum: 31.08.2017 
Odkaz:   http://plzen.cz/jachtar-krizek-skoncil-v-prestizni-serii-na-9-miste/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek 
Jachtařský tým MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček se zúčastnil posledního finálového závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series ve waleském Cardiffu. Na malé přehrazené mořské zátoce v srdci města se utkalo 13 týmů, které odjely celkem 14 vyrovnaných rozjížděk... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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3. Americký jachtař Gulari přišel při nehodě před MS o tři prsty     
Skóre: 0.43 
Název: Americký jachtař Gulari přišel při nehodě před MS o tři prsty 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 31.08.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/311938/americky-jachtar-gulari-prisel-pri-nehode-pred-ms-o-tri-prsty.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař (2) 
Americký jachtař Bora Gulari přišel o části tří prstů pravé ruky při nehodě na tréninku před mistrovstvím světa ve francouzském La Grande-Motte. Osmý muž olympijských her v Riu de Janeiro ve třídě smíšených posádek Narca 17 se zranil při ztroskotání v silném větru, když se mu ruka zapletla do lanoví... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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4. Domácím se na regatě dařilo     
Skóre: 0.45 
Název: Domácím se na regatě dařilo 
Zdroj: Nový život 
Datum: 31.08.2017 
Str.: 12 
Náklad: 7010 
Číslo: 35 
Rubrika: Sport 
Autor: VÁCLAV PETRŮ 
Odkaz:   http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
ProfilID: ISA 
Domicil: RG35E12A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regaty, regatě, regata 
Letošního ročníku Slovácké regaty se zúčastnilo 450 posádek z různých koutů Česka i ze zahraničí. 

Břeclav - Je už tradicí, že poslední prázdninový víkend patří v Břeclavi jednomu z vrcholů tamější veslařské sezony - Slovácké regatě. Do areálu Slováckého veslařského klubu si opět našli cestu sportovci z různých koutů Moravy, Čech i Slovenska. 
Celkem se poslední srpnovou neděli vydalo na Dyji 450 posádek různého věku od nejmladších desetiletých závodníků až po veterány. V početném startovním poli se vyjímalo jméno olympijského reprezentanta a nejúspěšnějšího břeclavského odchovance současnosti Lukáše Helešice. 
Jednadvacetiletý přední český veslař se představil v závodě osem O Pohár starosty města Břeclavi. Ryze břeclavská posádka pod "dozorem" českého reprezentanta obhájila v jednom z nejsledovanějších závodů celé akce loňské prvenství. 
"K účasti jsem se nechal přemluvit na poslední chvíli ve čtvrtek. Momentálně jsem v plné přípravě na mistrovství světa, kam odlétám na konci září. Nechtěl jsem původně odjíždět z přípravy, ale Slovácká regata je doma, kde to mám strašně rád. Jsou tu perfektní lidi a rád sem vždy jezdím. Jsem šťastný, že se nám povedlo vyhrát," pravil spokojený Helešic, jehož posádce předal pohár starosta Břeclavi Pavel Dominik. 

ÚSPĚCHY V TROPECH 

Domácí veslaři sklízeli úspěchy po oba dny. Fanouškům se například připomenula dvojnásobná Sportovkyně okresu Břeclav Anežka Buzrlová, která nejprve v sobotu triumfovala na párové čtyřce společně se svou tradiční kolegyní Markétou Nedělovou, Veronikou Brázdovou a Michaelou Tomaštíkovou a v neděli ovládla závod ve dvojskifu s Nedělovou. "Minulý rok jsem nezávodila, takže letos jsem se na domácí vodě představila po dlouhé době. Bylo to pro mě skvělé. V červenci jsem ukončila další ročník na vysoké a teď se zase můžu soustředit na veslování," zmínila Buzrlová. 
S výkony břeclavských veslařů byla spokojená i trenérka Slávka Kouřilová. 
"Myslím si, se naši veslaři uvedli skvěle, získali spoustu medailí. Celkově za sebou máme povedený víkend se zajímavými závody. Opět jsme také zaznamenali slušnou účast klubů," zamlouvalo se Kouřilové. 
Oba dny provázely tropické teploty. "Trošku nás to zaskočilo, nečekali jsme takové horko. Bylo to náročnější pro všechny, nebylo úplně jednoduché schovat se před tím vedrem," přiznala Kouřilová. Jak však podotkla Buzrlová, mohlo být hůře. 
"Lepší, než kdyby pršelo," uzavřela veslařka, která se chystá na republikový šampionát družstev ve sprintu. 

Foto: NETRADIČNÍ KORMIDELNÍK. Olympionik Lukáš Helešic slavil vítězství nejen na mužské osmě, ale také netradičně jako kormidelník osmy starších žákyň z Břeclavi. 
Foto: Jaroslav Kicl 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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5. Šimon Jurečka mistrem ČR ve třídě Optimist     
Skóre: 0.68 
Název: Šimon Jurečka mistrem ČR ve třídě Optimist 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 30.08.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/simon-jurecka-mistrem-cr-ve-tride-optimist/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Šimon (2), Jurečka (2), jachtingu, Šimonem, Jurečkou, Šimona, Jurečky 
Počasí nebylo jachtingu příliš nakloněno, všechny rozjížďky se odjely ve slabém větru, navíc kromě té poslední těsně před západem slunce.  
Ve čtvrtek děti vyplouvají na vodu kolem páté odpoledne a stihnou odjet dvě rozjížďky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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6. FOTOGALERIE: Úspěšné mistrovství světa: šest medailí a skvělá atmosféra     
Skóre: 0.40 
Název: FOTOGALERIE: Úspěšné mistrovství světa: šest medailí a skvělá atmosféra 
Zdroj: kr-ustecky.cz 
Datum: 29.08.2017 
Odkaz:   http://www.kr-ustecky.cz/fotogalerie%2Duspesne%2Dmistrovstvi%2Dsveta%2Dsest%2Dmedaili%2Da%2Dskvela%2Datmosfera/d-1715624  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata 
Letos v Labe aréně Račice proběhne ještě zářijová regata olympijských nadějí. Příští rok Český svaz kanoistů pořádá v Praze mistrovství Evropy vodních slalomářů. A v roce 2019 přijedou do Račic bojovat nejlepší junioři a závodníci do 23 let na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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7. Šest medailí, plné tribuny a skvělá atmosféra... takové bylo MS v rychlostní kanoistice     
Skóre: 0.40 
Název: Šest medailí, plné tribuny a skvělá atmosféra... takové bylo MS v rychlostní kanoistice 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 29.08.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/sest-medaili-plne-tribuny-a-skvela-atmosfera-takove-bylo-ms-v-rychlostni-kanoistice/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata 
V roce 2017 v Labe aréně Račice proběhne ještě zářijová regata olympijských nadějí. V roce Český svaz kanoistů pořádá v Praze mistrovství Evropy vodních slalomářů. A v roce 2019 přijedou do Račic bojovat nejlepší junioři a závodníci do 23 let na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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8. V Karibiku zmizela loď s Petrem a jeho syny: Bouře, únos nebo kolaps kapitána?     
Skóre: 0.68 
Název: V Karibiku zmizela loď s Petrem a jeho syny: Bouře, únos nebo kolaps kapitána? 
Zdroj: Blesk.cz 
Datum: 28.08.2017 
Číslo: 240 
Rubrika: Krimi 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/490132/v-karibiku-zmizela-lod-s-petrem-a-jeho-syny-boure-unos-nebo-kolaps-kapitana  
ProfilID: ISA 
Domicil: xt240006.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtař (3), jachtaře (2), jachtařům, jachting 
Už dva měsíce o nich nikdo nic neví! Čech Petr se vydal se svými dvěma syny (3 a 5 let) z Panamy na výlet plachetnicí. Beze stopy ale zmizeli. Co se mohlo na vlnách Karibského moře stát? 

Poslední zprávu od jachtaře Petra, přezdívaného Pedro, dostala jeho manželka Iva (33), která trvale žije na Kostarice, 30. června. "Uvedl, že vyráží se syny na měsíční plavbu na plachetnici z oblasti Bocas del Toro," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Plout měli na východ do souostroví San Blas a zpátky. 

K Ivě se ale nevrátili a Petr ji ani nijak nekontaktoval. "Nemám tušení, co se mohlo stát," napsala Petrovým kamarádům jachtařům a poprosila je o rozšíření informace o pátrání. Variant vysvětlujících zmizení, je hned několik. 

Petr se s dětmi mohl dostat do nesnází ve špatném počasí. Pro jachting v Karibiku je totiž vhodnější zimní období, kdy nehrozí hurikány. "Žádná taková mimořádnost ale během posledních dvou měsíců v této oblasti nenastala," řekl Blesku Martin Štros z Meteocentra. 

V Panamě podle něj řádily bouřky, které jsou tam ale naprosto běžné. "Za tu dobu jich bylo spoustu. Letos se nejsilnější vyskytla 8. srpna, kdy zde byl i poměrně silný vítr. Na pobřeží napršelo 80 mm vody, což je mnohem více, než při našich bouřkách, které označujeme jako silné. Nebezpečné podmínky pro plavbu lodí ale nepochybně nastaly během těch několika týdnů vícekrát a nelze určit den, kdy by byly nejhorší," dodal. 

Petr byl ale podle svých známých zkušený jachtař a zřejmě by si dokázal poradit, nebo zavolat pomoc. 

"To, že jel sám se dvěma takhle malými dětmi, je na hraně hazardu. Může být sebevíc zkušený, ale starat se u toho o dvě malé děti, je opravdu problematické. Na moři se může stát cokoli," upozorňuje zkušený jachtař Jindřich Antropius. 

V případě, že by u Petra došlo k nějaké zdravotní indispozici, zůstala by loď zcela bez kontroly a děti bez pomoci. "V této oblasti je ale poměrně velký provoz, někdo by si jich brzy všiml," míní Antropius. 

Loď navíc podle ministerstva hledala letecká záchranná služba. Plachetnice ANA, na které se trojice plavila, je přitom dobře rozpoznatelná. "To, že je zelená, je poměrně specifické, takových lodí je málo," potvrdil jachtař. 

"Těžko říct, co se mohlo stát. Pamatuji třeba případ, kdy rybářskou loďku s turisty v Karibiku převrátil kytovec. Zachránila je tehdy česká plachetnice. To se ale stává výjimečně a každý biolog vám řekne, že musí jít o nějaký nemocný kus. Otázkou je také, jaká je tam v současné době politická situace, zda nemohli na někoho narazit…," dodal. 

Skutečnost, že nebyla loď ani její posádka stále nalezena, by mohla nahrávat variantě, že Petr s dětmi zmizel úmyslně. "To manželství totiž bylo poměrně komplikované," řekl Blesku zdroj obeznámený s případem. 

Iva děti Petrovi přivezla z Kostariky do Panamy na konci června s tím, že je vezme na výlet plachetnicí. Pak ale obdržela hlasovou zprávu, ve které jí oznamoval, že budou pryč celý měsíc. Je proto možné, že se rozhodl mít syny ve své péči a jednoduše s nimi zmizel, aniž by o tom manželku informoval. 

Iva navíc vše minulý týden nahlásila i české policii. Možná doufá, že se Petr s dětmi bude chtít vrátit zpátky do vlasti. "Věřím, že jsou v pořádku a brzy se to vysvětlí," napsala kamarádům. 
Znáte zmizelého jachtaře Petra? Napište nám na tip@blesk.cz nebo volejte na telefonní číslo 724 014 586 

URL| http://www.blesk.cz/clanek/490132/v-karibiku-zmizela-lod-s-petrem-a-jeho-syny-boure-unos-nebo-kolaps-kapitana 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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9. Čech Petr zmizel se svou lodí v Karibiku. Na palubě měl dva malé syny (3 a 5 let)     
Skóre: 0.43 
Název: Čech Petr zmizel se svou lodí v Karibiku. Na palubě měl dva malé syny (3 a 5 let) 
Zdroj: expres.cz 
Datum: 28.08.2017 
Číslo: 240 
Rubrika: Zprávy 
Autor: Expres.cz, Alžběta Šemrová 
Odkaz:   http://www.expres.cz/zmizela-lod-cesky-cestovatel-djj-/zpravy.aspx?c=A170828_110805_dx-zpravy_beta  
ProfilID: ISA 
Domicil: O4Va17DW0023.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Jachtař (2), jachtařů 
Český cestovatel Petr, mezi "svými" známý jako Pedro, vzal v Karibiku syny (3 a 5 let) na výlet na lodi. Trojice však zmizela beze stopy i s lodí. Co se stalo? Měli nehodu, nebo je za tím něco jiného? 

Jachtař Petr, přezdívaný Pedro, a jeho manželka Iva (33) žijí trvale na Kostarice spolu se dvěma malými syny (3 a 5 let). Na konci června oznámil Pedro své ženě, že bere chlapce na měsíční plavbu na plachetnici . Vyplouvat měli z provincie Bocas Del Toro, která se nachází na západě Panamy a přímo hraničí s Kostarikou. Měli doplout do oblasti souostroví San Blas a zpět. 

Po uplynutí měsíce se však nevrátili a Pedro ani manželce nepodal žádnou zprávu o tom, kde se i se syny nachází. "Nemám tušení, co se mohlo stát," napsala vyděšená paní Iva kamarádům svého muže z jachtařského prostředí a požádala je, aby rozšířili informaci o tom, že syny i manžela postrádá. 

Možností, co se mohlo stát, je pochopitelně hned několik. První z nich je, že loď ztroskotala vlivem špatného počasí. Pro plachtění v této oblasti jsou podle jachtařů vhodnější zimní měsíce, kdy nehrozí hurikány, tentokrát však na místech, kudy loď měla plout, žádné nebyly. To ale neznamená, že nemohla nastat žádná nebezpečná situace. 

"Za tu dobu nebezpečí bylo spoustu. Letos se nejsilnější vyskytlo 8. srpna, kdy zde byl i poměrně silný vítr. Na pobřeží napršelo 80 mm vody, což je mnohem více než při našich bouřkách, které označujeme jako silné. Nebezpečné podmínky pro plavbu lodí ale nepochybně nastaly během těch několika týdnů vícekrát a nelze určit den, kdy by byly nejhorší," uvedl pro Blesk Martin Štros z Meteocentra. Pedro měl však velké zkušenosti s plachtěním a podle známých by si pravděpodobně dokázal poradit, nebo alespoň přivolat pomoc. 

Další variantou je, že Pedra stihly nějaké zdravotní komplikace a zkolaboval. Loď by tak zůstala neřízená se dvěma malými dětmi na palubě. Podle odborníků je zde však poměrně velký lodní provoz, a tak je velmi pravděpodobné, že by si bezprizorního plavidla někdo všiml. Kromě toho po něm pátrala také letecká záchranná služba. Loď ANA, jak se jmenuje, je navíc snadno rozpoznatelná, protože je natřená na výraznou zelenou barvu. 

"Těžko říct, co se mohlo stát. Pamatuji třeba případ, kdy rybářskou loďku s turisty v Karibiku převrátil kytovec. Zachránila je tehdy česká plachetnice. To se ale stává výjimečně a každý biolog vám řekne, že musí jít o nějaký nemocný kus. Otázkou je také, jaká je tam v současné době politická situace, zda nemohli na někoho narazit...," uvedl Pedrův známý, taktéž zkušený jachtař, pro Blesk. 

Poslední variantou zůstává možnost, že zmizení obou chlapců i s otcem není náhoda a že se Pedro se syny neměl v úmyslu za manželkou vracet. Podle přátel bylo jejich manželství značně komplikované. Skutečně by však Pedro unesl vlastní syny a nedal jejich matce nic vědět? Je to skutečně záhada, která zatím nemá jednoznačné řešení! 

URL| http://www.expres.cz/zmizela-lod-cesky-cestovatel-djj-/zpravy.aspx?c=A170828_110805_dx-zpravy_beta 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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10. Poslední závod. Křížek je v Cardiffu     
Skóre: 0.79 
Název: Poslední závod. Křížek je v Cardiffu 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 26.08.2017 
Str.: 19 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 198 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M198W19C.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, jachtařem, Davidem, Křížkem, David, Křížek 
Jachting 

Poslední závod letošního seriálu "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series včera odstartoval ve velšském Cardiffu a na startu nechyběl ani český tým Masterlan s plzeňským jachtařem, kormidelníkem Davidem Křížkem a kosatníkem Milanem Harmáčkem. 
"Být součástí téhle série je skvělé, je to úžasné závodění ve velké konkurenci. Z výsledků máme zatím smíšené pocity, ovlivnily je i zranění a nemoci. Takže o celkové spokojenosti rozhodne právě závod v Cardiffu. Dáme do toho všechno," uvedl David Křížek. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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11. Jachting v Plzeňském kraji? Ale ano, hejtman přijal úspěšné sportovce. Ukázali mu svá ocenění. Podívejte se i vy     
Skóre: 0.82 
Název: Jachting v Plzeňském kraji? Ale ano, hejtman přijal úspěšné sportovce. Ukázali mu svá ocenění. Podívejte se i vy 
Zdroj: krajskelisty.cz 
Datum: 24.08.2017 
Číslo: 236 
Rubrika: Plzeňský kraj 
Autor: Lenka Sloupová 
Odkaz:   https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/17536-jachting-v-plzenskem-kraji-ale-ano-hejtman-prijal-uspesne-sportovce-ukazali-mu-sva-oceneni-podivejte-se-i-vy.htm  
ProfilID: ISA 
Domicil: k5ba17ds0004.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachting (3), jachtingu (2), jachtaři, Jakub, Dobrý 
Plzeňský kraj se může pyšnit skvělými sportovci z mnoha odvětví oblíbených sportů, jachting se ale dosud na špici nedostal. V letošním roce se ale kraj může pochlubit několika skvělými úspěchy. Sourozenci Jakub a Tereza Dobrých se na mistrovství světa mezi 177 posádkami umístili na celkovém 7. místě. 

Dalšími úspěšnými jachtaři jsou Veronika a Vojtěch Cibulkovi. Oba sourozenecké jachtařské páry se ve středu setkaly s hejtmanem Josefem Bernardem. 
Cíl se naplnil 

Úspěšní mladí sportovci od Bernarda převzali poděkování ve formě děkovného listu za reprezentaci Plzeňského kraje a pamětní medaili hejtmana s drobnými dárky. 

[relatedarticles/Psali jsme/17515] 

Světový jachtařský šampionát ve třídě RS Feva se konal v nizozemském Medembliku od 21. do 27. července 2017. Ve výsledkové listině nenajdete žádnou posádku ze suchozemského státu, která by se umístila výše než Jakub s Terezou Dobrých. Celkové umístění je pro ně velkým úspěchem. "Jako cíl jsme si dali umístění do desátého místa a to se nám splnilo," dodal Jakub Dobrý. 

Sourozenci Cibulkovi a Dobří na mistrovství 
Nejdůležitější sport 

Sourozenci Veronika a Vojtěch Cibulkovi se jachtingu věnují teprve tři roky, přesto se mohou pochlubit už republikovým vítězstvím a na světovém šampionátu se mezi 177 posádkami umístili na 55. místě. 

[relatedarticles/Psali jsme/17519] 

Veronika studuje v zahraničí a kromě jachtingu se věnuje také lyžování. "Jachting je ale pro mne nejdůležitějším sportem a během roku, když jsem v zahraničí, mi velmi chybí. S bratrem jsme málo společně trénovali kvůli mému studiu, přesto jsme byli překvapeni skvělými výsledky, moc nás to oba baví," vysvětlila Veronika Cibulková. 

Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh na redakce@krajskelisty.cz. 

URL| https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/17536-jachting-v-plzenskem-kraji-ale-ano-hejtman-prijal-uspesne-sportovce-ukazali-mu-sva-oceneni-podivejte-se-i-vy.htm 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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12. Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem     
Skóre: 0.81 
Název: Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem 
Zdroj: sport.iDNES.cz 
Datum: 24.08.2017 
Číslo: 236 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: MF DNES, Ervín Schulz 
Odkaz:   http://sport.idnes.cz/milan-hajek-jachting-mistrovstvi-evropy-lipno-fle-/sporty.aspx?c=A170824_347444_sporty_ten  
Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz 
ProfilID: ISA 
Domicil: hh236059.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaře, Milana, Hájka, jachtaři, Milan, Hájek, jachtař, jachting 
Začátkem letošního roku si při jízdě na kole zlomil ruku. Tým Tři sestry, s nímž úspěšně závodí na moři, prodal loď a nová stále není připravená. Ale trable jsou pryč, uplynulý víkend se sezona pro plzeňského jachtaře Milana Hájka přetočila ve zlatý triumf. 

V Černé v Pošumaví vybojoval 49letý člen plzeňské Lokomotivy evropský titul ve třídě RS700. Hájek ve vlnách Lipna triumfoval v konkurenci čtyřiceti závodníků. 

"Jsem rád, že se mi to podařilo, protože konkurence byla velmi silná, hlavně jachtaři z Anglie přijeli v hojném počtu. Moc jsem toho letos nenatrénoval, ale asi i proto, že se věnuji naplno trénování mladých závodníků na RS Fevách, dařilo se mi na šampionátu předjíždět i největší britské soupeře. To mě překvapilo, ale takticky a zejména fyzicky to bylo hodně náročné," popisoval Milan Hájek. 

Závod poznamenala extrémně silná bouře, která se přes Lipno přehnala minulý pátek v noci. "Lodě létaly vzduchem, lámaly se stromy a bylo štěstí, že zůstalo jen u materiálních škod a nikomu se nic nestalo," uvedl plzeňský jachtař. 

O evropské tituly se tak bojovalo až od soboty a už po prvním dnu a pěti rozjížďkách Hájek vedl s mírným bodovým náskokem. Neděle vyšla Plzeňanovi náramně. Vítr zesílil, v nárazech foukal až rychlostí 11 metrů za sekundu a Hájek v ideálních jachtařských podmínkách ovládl všechny čtyři jízdy. 

Za sebou nechal britské duo Richard Wadsworth - Colin Dacey, do elitní desítky se pak vtěsnali ještě tři další Češi, čtvrtý Petr Fiala, pátý Michal Kotek a devátý Adam Pihoň. 

"Příští rok se pokusím zlato obhájit přímo v Anglii, kde se bude konat šampionát všech tříd RS. Tato značka totiž oslaví 20 let existence," prohlásil Hájek. 

V této sezoně chce ještě uspět se Třemi sestrami na MČR one-design, tedy České námořní rallye. Už v září plánuje start na dalším domácím šampionátu, na Nechranicích ve třídě Fireball. 

Na Lipně se jely také závody v dalších třídách, plzeňští junioři Jakub a Tereza Dobrých ovládli další díl Evropského poháru RS Feva. 

URL| http://sport.idnes.cz/milan-hajek-jachting-mistrovstvi-evropy-lipno-fle-/sporty.aspx?c=A170824_347444_sporty_ten 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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13. Na Třeboňské regatě nejvíce bodů posbírala domácí Jiskra     
Skóre: 0.45 
Název: Na Třeboňské regatě nejvíce bodů posbírala domácí Jiskra 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 24.08.2017 
Autor: CREA:, Zdeněk Prager 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/na-trebonske-regate-nejvice-bodu-posbirala-domaci-jiskra-20170824.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regat (2), regaty 
Třeboň - Veslařské posádky z norského Sandefjord Roklubb, slovenského VK Slňava Piešťany, španělského Real Club Mediteranneo Malaga a osmadvaceti českých a moravských oddílů tvořily startovní pole tradiční Třeboňské regaty, která se uskutečnila na rybníku Svět... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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14. Jachting v Plzeňském kraji? Ale ano, hejtman přijal úspěšné sportovce. Ukázali mu svá ocenění. Podívejte se i vy     
Skóre: 0.82 
Název: Jachting v Plzeňském kraji? Ale ano, hejtman přijal úspěšné sportovce. Ukázali mu svá ocenění. Podívejte se i vy 
Zdroj: krajskelisty.cz 
Datum: 24.08.2017 
Odkaz:   https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/17536-jachting-v-plzenskem-kraji-ale-ano-hejtman-prijal-uspesne-sportovce-ukazali-mu-sva-oceneni-podivejte-se-i-vy.htm  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting (2), jachtingu (2), jachtaři, Jakub, Dobrý 
jachting se ale dosud na špici nedostal. V letošním roce se ale kraj může pochlubit několika skvělými úspěchy. Sourozenci Jakub a Tereza Dobrých se na mistrovství světa mezi 177 posádkami umístili na celkovém 7. místě.  
Dalšími úspěšnými jachtaři jsou Veronika a Vojtěch Cibulkovi... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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15. Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem     
Skóre: 0.66 
Název: Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem 
Zdroj: idnes.cz 
Datum: 24.08.2017 
Autor: Ervín Schulz 
Odkaz:   http://sport.idnes.cz/milan-hajek-jachting-mistrovstvi-evropy-lipno-fle-/sporty.aspx?c=A170824_347444_sporty_ten  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, Milan, Hájek, jachtař 
Jsem rád, že se mi to podařilo, protože konkurence byla velmi silná, hlavně jachtaři z Anglie přijeli v hojném počtu. Moc jsem toho letos nenatrénoval, ale asi i proto, že se věnuji naplno trénování mladých závodníků na RS Fevách, dařilo se mi na šampionátu předjíždět i největší britské soupeře... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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16. Na startu 450 posádek. Je tu Slovácká regata     
Skóre: 0.46 
Název: Na startu 450 posádek. Je tu Slovácká regata 
Zdroj: Nový život 
Datum: 24.08.2017 
Str.: 11 
Náklad: 7010 
Číslo: 34 
Rubrika: Sport/Z regionu 
Autor: VÁCLAV PETRŮ 
Odkaz:   http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
ProfilID: ISA 
Domicil: RG34E11F.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regaty (2), regatu, regata, regatě 
Břeclav – Konec prázdnin bude v Břeclavi jako tradičně patřit jednomu z okresních veslařských vrcholů sezony. V sobotu a v neděli se uskuteční další ročník Slovácké regaty, na které se představí přibližně 450 posádek z Česka i Slovenska. Na Dyji se vydají jak nejmladší desetiletí závodníci, tak veteráni. 
"Jde o největší prázdninovou regatu na jedné z nejmenších řek. Ani letos nechybí oblíbený a divácky velmi atraktivní Alba skif open, což je sprint na 350 metrů s peněžitou výhrou pro první čtyři skifaře, nebo závod mužských osem O pohár města Břeclavi, " zmínila Markéta Nedělová ze Slováckého veslařského klubu. 

LÁKÁ TRADICÍ 

Novinkou letos bude Memoriál Františka Kobzíka a Františka Kšíra. "Půjde o závod osem dorostenců, který se pravidelně konal i minulé roky, ale tentokrát poprvé ponese daný název. Jak František Kobzík, tak Kšíra byli břeclavskými veslaři, kteří se v rámci osmy zúčastnili v roce 1936 Olympijských her v Berlíně. Oba zahynuli během druhé světové války," přiblížila Nedělová. 
Jednadvacetiletá veslařka, která se v půli července zúčastnila světového šampionátu do 23 let, nebude na domácím podniku chybět. Ve startovním poli se objeví i juniorská posádka Dalibor Neděla s Alešem Pospíšilem, která byla rovněž úspěšná na mezinárodním poli, představí se i další břeclavští závodníci. "Až na malé výjimky, kdy má někdo naplánováno zrovna v tento termín dovolenou, se domácí regaty zúčastní všichni břeclavští veslaři," zmínila Nedělová. 
Podle ní patří k hlavním důvodům, proč Slovácká regata láká tolik posádek z Česka její tradice. "Celorepubliková veslařská komunita je dlouhodobě zvyklá, že poslední prázdninový víkend patří naší regatě," zmínila Nedělová. Sobotní rozjížďky začínají v areálu Slováckého veslařského klubu v jedenáct hodin dopoledne. Nedělní finále jsou na programu od devíti hodin. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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17. Ve výsledcích a telegraficky     
Skóre: 0.40 
Název: Ve výsledcích a telegraficky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 24.08.2017 
Str.: 17 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 196 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M196W17F.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting 
Futsal 

KRAJSKÝ POHÁR, 1. kolo: FC Mnichov 2001 - SK Interobal Plzeň 0:16 (0:7), branky: Štverák 4, Koc, Štrajt, Abrhám a Sláma po 2, Mižár, Vnuk, Hudaček, Křemen. 

Hokej 

PŘÍPRAVA ve Strakonicích: Motor České Budějovice - Škoda Plzeň 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). Branky a nahrávky: 6. Dostálek (Novák, Galamboš), 17. Kutlák (Pavlin), 29. Čermák (Galamboš, Novák), 43. Čermák (Galamboš, Novák), 48. Novák (Nedorost), 53. Vlček (Nedorost, Novák) -13. Gulaš (Kadlec, Kracík). 

Hokejbal 

O POHÁR města Nového Strašecí, 10. ročník, z výsledků, základní skupina: Alpiq Kladno -HBC Plzeň 0:4, HBC Plzeň - Kovo Praha 1:2sn, semifinále: HBC Plzeň - Kovo Praha 2:0, finále: Leaders Ružinov Bratislava - HBC Plzeň 1:0sn. Konečné pořadí: 1. Leaders Ružinov Bratislava, 2. HBC Plzeň, 3. TJ Kovo Praha, 4. HBC Alpiq Kladno, 5. Česko U20, 6. HBC Autosklo H. A. K. Pardubice, 7. HBC Nové Strašecí. 

Jachting 

MISTROVSTVÍ EVROPY na Lipně, skify RS700: 1. Hájek (TJ Lokomotiva Plzeň) 7, 2. Wadsworth (Brit) 15, 3. Dacey (Brit.) 28. 

Lukostřelba 

MISTROVSTVÍ ČR v Novém Městě nad Metují, jednotlivci - reflexní luk, muži: 1. Termer (Sokol Vršovice),... 5. Vožech (1. LK Plzeň 1935), 7. Polanský (LO TJ Spartak Chrást), ženy: 1. M. Horáčková (LK Arcus Plzeň), 2. Kulhavá (TJ Mar. Hory Ostrava), 3. Kramperová (Cere Praha),... dělené 9. místo: Boudová, Brandová, Cimická (vš. 1. LK Plzeň 1935), Řezáčová (Spartak Chrást), senioři: 1. Králik (Litvínov),... 3. Ševčák, 4. Vlček, 6. Reichl st. (vš. Arcus Plzeň), smíšené týmy: 1. Cere Praha,... 3. 1. LK Plzeň 1935 (Cimická, Vožech),... 8. TJ Spartak Chrást (Řezáčová, Mudra), družstva, muži: 1. TJ Sokol Praha-Vršovice,... 4. 1. LK Plzeň 1935 (Vožech, Jech, Šustr), ženy: 1. TJ Mar. Hory Ostrava, 2. 1. LK Plzeň 1935 (Cimická, Boudová, Brandová), senioři: 1. LK Litvínov,... 4. LK Arcus Plzeň (Ševčák, Vlček, Reichl st.). 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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18. Plzeňský jachtař Hájek je evropský šampion     
Skóre: 0.69 
Název: Plzeňský jachtař Hájek je evropský šampion 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 24.08.2017 
Str.: 17 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 196 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M196W17E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Milan (2), Hájek (2), jachtaře, Milana, Hájka, jachtaři, jachtař 
PLZEŇ Začátkem letošního roku si při jízdě na kole zlomil ruku. Tým Tři sestry, s nímž úspěšně závodí na moři, prodal loď a nová stále není připravená. Ale trable jsou pryč, uplynulý víkend se sezona pro plzeňského jachtaře Milana Hájka přetočila ve zlatý triumf. 
V Černé v Pošumaví vybojoval 49letý člen plzeňské Lokomotivy evropský titul ve třídě RS700. Hájek ve vlnách Lipna triumfoval v konkurenci čtyřiceti závodníků. 
"Jsem rád, že se mi to podařilo, protože konkurence byla velmi silná, hlavně jachtaři z Anglie přijeli v hojném počtu. Moc jsem toho letos nenatrénoval, ale asi i proto, že se věnuji naplno trénování mladých závodníků na RS Fevách, dařilo se mi na šampionátu předjíždět i největší britské soupeře. To mě překvapilo, ale takticky a zejména fyzicky to bylo hodně náročné," popisoval Milan Hájek. 
Závod poznamenala extrémně silná bouře, která se přes Lipno přehnala minulý pátek v noci. "Lodě létaly vzduchem, lámaly se stromy a bylo štěstí, že zůstalo jen u materiálních škod a nikomu se nic nestalo," uvedl plzeňský jachtař. 
O evropské tituly se tak bojovalo až od soboty a už po prvním dnu a pěti rozjížďkách Hájek vedl s mírným bodovým náskokem. Neděle vyšla Plzeňanovi náramně. Vítr zesílil, v nárazech foukal až rychlostí 11 metrů za sekundu a Hájek v ideálních jachtařských podmínkách ovládl všechny čtyři jízdy. Za sebou nechal britské duo Richard Wadsworth - Colin Dacey, do elitní desítky se pak vtěsnali ještě tři další Češi, čtvrtý Petr Fiala, pátý Michal Kotek a devátý Adam Pihoň. "Příští rok se pokusím zlato obhájit přímo v Anglii, kde se bude konat šampionát všech tříd RS. Tato značka totiž oslaví 20 let existence," prohlásil Hájek. V této sezoně chce ještě uspět se Třemi sestrami na MČR one-design, tedy České námořní rallye. Už v září plánuje start na dalším domácím šampionátu, na Nechranicích ve třídě Fireball. 
Na Lipně se jely také závody v dalších třídách, plzeňští junioři Jakub a Tereza Dobrých ovládli další díl Evropského poháru RS Feva. 

Foto: Boj o zlato Milan Hájek při rozjíždce ME na Lipně. 
Foto: Dana Kulajová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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19. Mistrem Evropy plzeňský Hájek, Jihočech Tomáš Vastl nezklamal     
Skóre: 0.64 
Název: Mistrem Evropy plzeňský Hájek, Jihočech Tomáš Vastl nezklamal 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 23.08.2017 
Str.: 13 
Náklad: 5990 
Číslo: 195 
Rubrika: Sport - Jižní Čechy 
Autor: PETR VITOŇ 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB19513C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Milan, Hájek, jachtaře 
Černé v Pošumaví – Na Lipně se na sklonku týdne jelo mistrovství Evropy lodní třídy RS 700, jehož součástí bylo i mistrovství ČR stejné třídy. V rámci mezinárodního poháru a také mistrovství ČR současně startovaly i další třídy RS. 
"Úvod šampionátu trochu narušilo počasí. Nefoukalo nám," lakonicky prohlásila ředitelka závodu Eva Marušková Manochová, kterou však potěšila již sobotní změna počasí. "Po páteční větrné spoušti, kdy i my jsme museli zachraňovat naše ubytované závodníky, přišla sobota s nádherným počasím a hlavně větrem a neděle to dotvrdila," vyzdvihla ředitelka této obrovské jachtařské akce. 
Největší pozornost byla upřena na třídu RS 700, která zde závodila o titul mistra Evropy pro letošní rok. Evropským šampionem se stal úřadující mistr ČR Milan Hájek z Loko Plzeň, který sváděl po oba dny, kdy se jezdilo, úspěšné souboje s anglickými soupeři. Nakonec si po dramatické neděli oddechl a slavil zisk titulu. 
Nesmutnili ani Jihočeši, byť měli v závodním poli jediného zástupce. Mladého jachtaře Tomáše Vastla, který si dojel pro jedenáctou příčku. "Mohlo to být i lepší. Začátek závodu mi trošičku utekl. V první rozjížďce jsem jel na druhém až třetím místě, ale sevřeli mě Angličani, nahnali mě na bójku, sice regulérně, a byl nadějím konec. Potom jsem již jezdil tak ve středu pole, ale být jedenáctý v Evropě není zase až tak špatné," uvedl. 
Jihočeši nezůstali tradici výborných organizátorů nic dlužni. Poskytli perfektní zázemí, také organizace fungovala, jen těch závodníků mohli mít na domácí vodě trochu víc. 
V kategorii RS 500 to potvrdil i úřadující předseda klubu v Černé Michal Lojka, jenž se svou ženou Petrou proháněli soupeře a je obrovská škoda, že nakonec nedosáhli na medaili kovovou a zůstala jim nepopulární bramborová... 
S cílem vyzkoušet si skutečné velké závody startovala také mladičká Jihočeška Emma Bendová z domácího klubu. "Zatím jen sbírá zkušenosti na příští sezonu," krčil rameny šéf klubu Michal Lojka. 

Stejné to bylo u propagátora této lodní třídy Jana Myslíka, který do bojů vyslal své syny Jana a Matyáše, oba bez šance na úspěch. 

VÝSLEDKY Mistrovství Evropy RS 700 (35): 1. Hájek (Loko Plzeo), 2. Wadsworth, 3. Dacey (oba Anglie), ... 11. Vastl (JK Eerná OE ER). 
Mistrovství ER AERO (12): 1. Walther (Nimecko), 2. Rolfe, 3. Barlett (oba Anglie). 
RS 500 (18): 1. Tkadlecová OE Houiková (JK Touiim), 2. Marchesi OE Del Rosso Isaia, 3. Rossi OE Campanella (viichni Itálie), ... 4. Lojka OE Lojková (Eerná v Poiumaví.), 16. Szmaragovwská OE Szmaragowski (YC DIM Bezdrev). RS Feva (32): 1. Dobrý OE Dobrá (Loko Plzeo), 2. Tupý OE Viieor (LS Brno), 3. Hlaváeek OE Kaltounová (EYK Praha). 

Foto: TOMÁŠ VASTL, mladý závodník z jachetního klubu v Černé v Pošumaví, jako jediný Jihočech mezi zkušenými matadory v mistrovství Evropy obsadil na domácí lipenské vodě vynikající jedenáctou příčku. A to měl nakročeno možná i na lepší umístění. 
Foto: Petr Vitoň 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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20. Jachtař Milan Hájek mistrem Evropy     
Skóre: 0.89 
Název: Jachtař Milan Hájek mistrem Evropy 
Zdroj: regiony24.cz 
Datum: 21.08.2017 
Autor: Eva Skořepová 
Odkaz:   http://www.regiony24.cz/138-230618-jachtar-milan-hajek-mistrem-evropy-  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (4), Hájek (4), Jachtař (2), jachtařům, jachtingu, Sára, Tkadlecová 
Jachtař Milan Hájek se včera na Lipně stal mistrem Evropy ve třídě akčních skifů RS700.  
Dnes  
LIPNO  
Český jachtař Milan Hájek vybojoval na Lipně titul mistra Evropy ve třídě RS700!... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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21. Jachtař Milan Hájek se stal mistrem Evropy     
Skóre: 0.89 
Název: Jachtař Milan Hájek se stal mistrem Evropy 
Zdroj: jcted.cz 
Datum: 21.08.2017 
Odkaz:   http://www.jcted.cz/jachtar-milan-hajek-se-stal-mistrem-evropy/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (3), Hájek (3), jachtař, jachtařům, jachtingu, Sára, Tkadlecová 
2017 7:34 ČERNÁ V POŠUMAVÍ - Český jachtař Milan Hájek vybojoval na Lipně titul mistra Evropy ve třídě RS700! Od 17. do 20. srpna se v Černá v Pošumaví konal evropský šampionát těchto akčních skifů za účasti čtyřiceti závodníků... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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22. Jachtař Milan Hájek mistrem Evropy     
Skóre: 0.89 
Název: Jachtař Milan Hájek mistrem Evropy 
Zdroj: regiony24.cz 
Datum: 21.08.2017 
Autor: Eva Skořepová 
Odkaz:   http://regiony24.cz/138-230618-jachtar-milan-hajek-mistrem-evropy-  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (4), Hájek (4), Jachtař (2), jachtařům, jachtingu, Sára, Tkadlecová 
Jachtař Milan Hájek se včera na Lipně stal mistrem Evropy ve třídě akčních skifů RS700.  
Dnes  
LIPNO  
Český jachtař Milan Hájek vybojoval na Lipně titul mistra Evropy ve třídě RS700!... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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23. Křížkovi se v Hamburku nevedlo. Skončil předposlední     
Skóre: 0.66 
Název: Křížkovi se v Hamburku nevedlo. Skončil předposlední 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 18.08.2017 
Autor: CREA: Šimon Tittel 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/krizkovi-se-v-hamburku-nevedlo-skoncil-predposledni-20170818.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachting, jachtingu 
Vypořádat se s nimi nedokázala ani posádka týmu Masterlan ve složení  
David Křížek, Milan Harmáček, která dokončila závod na předposlední pozici.  
Úvodní den se začínalo kvůli odlivu až pozdě odpoledne... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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24. Zakletý Hamburk. Jachtař Křížek skončil předposlední     
Skóre: 0.88 
Název: Zakletý Hamburk. Jachtař Křížek skončil předposlední 
Zdroj: Jihlavský deník 
Datum: 18.08.2017 
Str.: 14 
Náklad: 940 
Číslo: 191 
Rubrika: Sport 
Autor: ŠIMON TITTEL 
Odkaz:   http://wwwjihlavsky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Havlíčkobrodský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U191j14D.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachting, jachtingu, regatě 
Ve třetím závodu extrémní jachtařské série doplatila posádka plzeňského kormidelníka na zdravotní trable kosatníka 

Plzeň – Silný proud, vítr a čtyřmetrový odliv. Podmínky závodníkům série Flying Phantom Extreme Sailing Series v německém Hamburku nepřály. Vypořádat se s nimi nedokázala ani posádka týmu Masterlan ve složení David Křížek, Milan Harmáček, která dokončila závod na předposlední pozici. Úvodní den se začínalo kvůli odlivu až pozdě odpoledne. Start úvodní rozjížďky se posádce poměrně vydařil, ale chyběla akcelerace a tým ztrácel na manévrech. Křížek s Harmáčkem jsou nejtěžší posádkou v poli, což je dobré v silném větru, ale znamená to velkou ztrátu v podmínkách, kdy jsou lodě na hranici foilování. A to byl přesně tento případ. 
Navíc kormidelník týmu zaváhal v poslední sekundě u spodní brány a dopustil se taktické chyby, která v nesmírně vyrovnané flotile znamenala pád až na poslední příčku. 
Ve druhé rozjížďce se týmu sice nevydařil start, ale zato se postupně propracovával kupředu až na šesté místo. Po prvním dnu to nakonec tedy byla slibná devátá příčka. 

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 

Druhý den se opět závodilo až téměř večer. Masterlanu nevycházely starty, manévry a tým často prohrával na cílové čáře. 
Třetí den se Harmáčkovi udělalo zle. Těsně před plánovaným vyplutím začal zvracet. Z čela se mu řinul pot, necítil ruku a nebyl schopen udělat ani pár kroků. Nakonec zabraly léky. 
Naděje na lepší umístění tak byly pryč. Posádky odjely dalších šest rozjížděk a Masterlan byl ze hry. 
Výsledkem byl propad na konečné jedenácté místo. 
Zvítězil Red Bull Sailing Team z Nového Zélandu před Culture Foil a Zephyr by Idreva z Francie. 
"K tomu není moc co říct. Snaha byla velká, ale zdraví máme jen jedno. Když selže, tak se nedá nic dělat. Milan si obnovil zranění z Madeiry, ale byl to schopen zvládnout. Snad se nám vydaří poslední závod letošní série v Cardiffu. Je to skvělé místo pro jachting i pro diváky. Očekává se návštěvnost až sto tisíc lidí. Čeká nás možná nejsledovanější závod v historii jachtingu,” řekl zklamaný kormidelník David Křížek. 

Foto: SMŮLA. David Křížek na slavné regatě v Hamburku pomýšlel na lepší výsledek. Teď už se upíná na prestižní závody v Cardiffu. 
Foto: Martina Barnetová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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25. Křížkovi se v Hamburku nevedlo. Skončil předposlední     
Skóre: 0.67 
Název: Křížkovi se v Hamburku nevedlo. Skončil předposlední 
Zdroj: Plzeňský deník 
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Domicil: PD19115A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachting, jachtingu, Davida, Křížka 
Ve třetím závodu extrémní jachtařské série doplatila posádka plzeňského kormidelníka na zdravotní trable kosatníka. 
Plzeň – Silný proud, vítr a čtyřmetrový odliv. Podmínky závodníkům série Flying Phantom Extreme Sailing Series v německém Hamburku nepřály. Vypořádat se s nimi nedokázala ani posádka týmu Masterlan ve složení David Křížek, Milan Harmáček, která dokončila závod na předposlední pozici. 
Úvodní den se začínalo kvůli odlivu až pozdě odpoledne. Start úvodní rozjížďky se posádce poměrně vydařil, ale chyběla akcelerace a tým ztrácel na manévrech. Křížek s Harmáčkem jsou nejtěžší posádkou v poli, což je dobré v silném větru, ale znamená to velkou ztrátu v podmínkách, kdy jsou lodě na hranici foilování. A to byl přesně tento případ. 
Navíc kormidelník týmu zaváhal v poslední sekundě u spodní brány a dopustil se taktické chyby, která v nesmírně vyrovnané flotile znamenala pád až na poslední příčku. 
Ve druhé rozjížďce se týmu sice nevydařil start, ale za to se postupně propracovával kupředu až na šesté místo. Po prvním dnu to nakonec tedy byla slibná devátá příčka. 
Druhý den se opět závodilo až téměř večer. Masterlanu nevycházely starty, manévry a tým často prohrával na cílové čáře. 
Třetí den se Harmáčkovi udělalo zle. Těsně před plánovaným vyplutím začal zvracet. Z čela se mu řinul pot, necítil ruku a nebyl schopen udělat ani pár kroků. Nakonec zabraly léky. 
Naděje na lepší umístění tak byly pryč. Posádky odjely dalších šest rozjížděk a Masterlan byl ze hry. 
Výsledkem byl propad na konečné jedenácté místo. 
Zvítězil Red Bull Sailing Team z Nového Zélandu před Culture Foil a Zephyr by Idreva z Francie. 
"K tomu není moc co říct. Snaha byla velká, ale zdraví máme jen jedno. Když selže, tak se nedá nic dělat. Milan si obnovil zranění z Madeiry, ale byl to schopen zvládnout. Snad se nám vydaří poslední závod letošní série v Cardiffu. Je to skvělé místo pro jachting i pro diváky. Očekává se návštěvnost až sto tisíc lidí. Čeká nás možná nejsledovanější závod v historii jachtingu,” řekl zklamaný kormidelník David Křížek. 

Foto: ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY znemožnily jachtařské posádce plzeňského kormidelníka Davida Křížka boj o lepší umístění v konečném pořadí hamburského závodu. 
Foto: Martina Barnetová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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26. Jachtaři na Lipně o evropské medaile     
Skóre: 0.78 
Název: Jachtaři na Lipně o evropské medaile 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 17.08.2017 
Str.: 14 
Náklad: 5990 
Číslo: 190 
Rubrika: Sport - Jižní Čechy 
Autor: PETR VITOŇ 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB19014C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachting, Milan, Hájek 
Černá v Pošumaví – Lodní třída RS (Racing skif) si za místo evropského měření sil vybrala Lipno, a to s pomocí tamního jachetního klubu v Černé v Pošumaví. 
Závody po včerejším měření lodí a takeláže a dalších úředních úkonech zahajují už dnes v 10.30, na kdy si hlavní rozhodčí Václav Brabec naplánoval start první ze závodních rozjížděk. 
"Evropský šampionát je vypsán pro všechny druhy lodí třídy RS. V neděli odpoledne bychom měli znát šampiony všech třídy v této moderní a superrychlé lodní třídě. I pro diváky to tentokrát bude jistě atraktivní jachting," tvrdí ředitelka evropského měření sil Eva Manochová. "Všechny zájemce o tento krásný sport tudíž k nám do Černé v Pošumaví srdečně zveme," dodala ještě. 

Foto: MEZI FAVORITY by se zařadit mohl i úřadující mistr ČR Milan Hájek z Loko Plzeň. 
Foto: Petr Vitoň 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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27. Křížek jedenáctý v Hamburku     
Skóre: 0.79 
Název: Křížek jedenáctý v Hamburku 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 17.08.2017 
Str.: 17 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 190 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (sou) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M190W17E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), Jachting, jachtař 
Jachting 

Dvojice týmu Masterlan – David Křížek a Milan Harmáček, obsadila v dalším dílu série Flying Phantom Extreme Sailing Series v německém Hamburku 11. příčku. Šanci na lepší umístění zhatilo především další onemocnění kosatníka. "Snaha byla velká, ale zdraví máme jen jedno. Když selže, tak se nedá nic dělat. Milan si obnovil zranění z Madeiry, ale byl to schopen zvládnout. Ale v tom stavu, do kterého se dostal, se nedalo dělat nic. Snad se nám vydaří poslední závod letošní série v Cardiffu,” řekl plzeňský jachtař David Křížek. Jedenáctá je česká posádka i v průběžném pořadí seriálu. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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28. Chalupa Cup ovládli hradečtí veslaři     
Skóre: 0.43 
Název: Chalupa Cup ovládli hradečtí veslaři 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum: 16.08.2017 
Str.: 4 
Náklad: 2960 
Číslo: 189 
Rubrika: Jindřichohradecko 
Autor: ROMAN PIŠNÝ 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: JH18904B.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regaty (2), regata 
Jindřichův Hradec – Pětadvacátý ročník veslařské regaty Chalupa Cup", který přinesl řadu změn, se pořádajícímu jindřichohradeckému VK Vajgar vydařil. 
Nejen po pořadatelské stránce, ale též po sportovní, neboť domácí oddíl triumfoval v celkovém hodnocení klubů, za který se Chalupův pohár nyní nově uděluje. 
V předchozích čtyřiadvaceti letech patřila hlavní trofej vítězi mužského skifu, v němž se letos představil právě i devětačtyřicetiletý jindřichohradecký rodák Václav Chalupa, na jehož počest se každoročně klání pořádá. Na kilometrové trati prohnal mnohem mladší závodníky, dojel druhý se sedmivteřinovou ztrátou na vítězného Davida Kučeru z pražské Slavie. 
Zároveň stihnul vykonávat funkci ředitele regaty a také se stal jedním z kmotrů přírůstku v lodním parku VK Vajgar. Nový čtyřsedadlový Empacher pokřtili společně s předsedou a trenérem domácího oddílu Martinem Jedličkou a hradeckým starostou Stanislavem Mrvkou. Na památku někdejší místní legendy sportovního a společenského dění ho pojmenovali Venca Staněk, od jehož úmrtí v listopadu uplyne již 10 let. 
Jeho syn Radim Staněk, místopředseda jindřichohradeckých veslařů, byl s akcí, jež se poprvé konala v létě a byla úvodním podnikem Jihočeského poháru, zcela spokojen: "Myslím, že se nám vydařila. Účast byla za poslední ročníky podstatně nejvyšší, vyšlo i počasí. Akorát mladším závodníkům dělal trošku starost silný protivítr. Na konci závodu se uskutečnily celkem čtyři jízdy mixů na příbřežních veslicích, kdy se mimo jiné představily juniorské reprezentantky Michala Pospíšilová, Barbora Mátlová a Anna Šantrůčková." 

--- 

Chalupa Cup 2017 – pořadí klubů 

1. VK Vajgar J. Hradec 244, 2. VK Přerov 128, 3. Jiskra Třeboň 120, 4. VK Slavia Praha 31, 5. VK Tábor 15, 6. Remo Malaga (Španělsko) 9, 7. VK Bohemians Praha 6, 8. KVM Mělník 6, 9. VBK Lipno 5, 10. SK Hamr Praha 4. 

Foto: LEGENDA. Václav Chalupa, na jehož počest se regata na rybníku Vajgar koná, proháněl své soupeře jako zamlada a v závodě skifařů obsadil druhé místo. Na snímku s místopředsedou VK Vajgar Radimem Staňkem. 
Foto: VÍTĚZOVÉ. Jindřichohradecká posádka ve složení Albert Čekal, Martin Kubíček, Adam Jedlička a Tomáš Drobil vyhrála závod společné kategorie dorostenců a juniorů na párové čtyřce a výrazně tak přispěla k triumfu pořádajícího VK Vajgar v jubilejním 25. ročníku Chalupa Cupu. 

Foto: Josef Bohm 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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29. Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě     
Skóre: 0.79 
Název: Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě 
Zdroj: polar.cz 
Datum: 15.08.2017 
Číslo: 227 
Rubrika: Bruntál/Celý MS kraj 
Autor: Karel Soukop 
Odkaz:   https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009422/jachtarsky-interpohar-2017-na-slezske-harte  
ProfilID: ISA 
Domicil: l4ma17dj0008.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regatu (2), Regata, jachtaři, jachtingu 
Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku. Sjeli se na ni závodníci z České republiky, Polska a Slovenska. 

Jachtařský 
Interpohár 2017 na Slezské Hartě 

Mezinárodní 
jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta 
na Bruntálsku. Sjeli se na ni závodníci z České republiky, 
Polska a Slovenska. 

Regata 
se jela ve čtyřech lodních třídách. Účastnili se jí jak 
dospělí závodníci, tak jachtařský dorost. 

Kamil 
Ščěrba, ředitel závodu: "Je tady Optimist, dětská lodní 
třída pro děti od 8 do 15 let. Pak tady máme Laser Radial, pak 
tady máme Laser 4,7, a pak tady máme bývalou olympijskou třídu 
Evropa, dámskou, kde jsme měli úspěch na olympiádě v Aténách." 

Na 
Slezské Hartě byla připravena trať, které jachtaři říkají 
čtverec. 

Lukáš 
Vavrla, hlavní rozhodčí: "Je to trať, která se jezdí na 
velkých závodech. Máme zvlášť cíl, zvlášť start, ať můžeme 
startovat průběžně. Rozjížďky záleží na větru., čím 
silnější bude vítr, tím víc rozjížděk odjedeme." 

Po 
několika letech menšího zájmu byli letos pořadatelé s účastí 
nadmíru spokojeni. 

Jiří 
Bobek, Krajský svaz jachtingu MS Kraje: "S účastí jsme 
spokojeni, protože po třech letech poměrně menší účasti 
polských závodníků, tak dneska jich tady máme minimálně 18." 

Anketa, 
účastníci z Polska: "Přijeli jsme z Polska Klub Viking 
Zařeče. Pěkné jezero, pěkné terény, jsme spokojeni. Optimist 
pět děvčat." 

"Super, 
pěkné. Inter pohár, vyhrajeme to." 

Ve 
třídě Laser zvítězil Maroš Baran z SVK, ve třídě Evropa 
byl nejúspěšnější Jiří Žáček z YC Baník Ostrava a 
ve třídě Optimist pak Piotr Grabski z Polska. 

URL| https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009422/jachtarsky-interpohar-2017-na-slezske-harte 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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30. Plzeňskému jachtaři Křížkovi zmařila naděje na lepší umístění v Hamburku nemoc kolegy     
Skóre: 0.64 
Název: Plzeňskému jachtaři Křížkovi zmařila naděje na lepší umístění v Hamburku nemoc kolegy 
Zdroj: plzen.cz 
Datum: 15.08.2017 
Odkaz:   http://plzen.cz/plzenskemu-jachtari-krizkovi-zmarila-nadeje-na-lepsi-umisteni-v-hamburku-nemoc-kolegy/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek 
foto: Masterlan  
Jachtařská dvojice týmu MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček, se zúčastnila již třetího závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. Tentokrát se závodilo v německém Hamburku na řece Labe... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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31. Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě     
Skóre: 0.79 
Název: Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě 
Zdroj: polar.cz 
Datum: 15.08.2017 
Autor: Karel Soukop 
Odkaz:   https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009422/jachtarsky-interpohar-2017-na-slezske-harte  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatu (2), Regata, jachtaři, jachtingu 
Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku. Sjeli se na ni závodníci z České republiky, Polska a Slovenska. 

Jachtařský Interpohár 2017 na Slezské Hartě  
Mezinárodní jachtařskou regatu Interpohár 2017 hostila přehrada Slezská Harta na Bruntálsku... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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32. Křížek brázdí moře u Hamburku     
Skóre: 0.65 
Název: Křížek brázdí moře u Hamburku 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 11.08.2017 
Str.: 19 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 185 
Rubrika: Plzeňský kraj 
Autor: (sou) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M185W19E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), Jachting 
Jachting 

Posádka katamaránu Masterlan, který tvoří plzeňský kormidelník David Křížek a už uzdravený Milan Harmáček, absolvuje v Hamburku třetí, tedy předposlední, závod série Flying Phantom Extreme Sailing Series. "V Hamburku to bude hodně náročné," vzkázal David Křížek před cestou do Německa. "Celkově by mělo být poměrně větrno. Jen doufám, že nebude pršet a teploty budou přijatelné. Bylo by skvělé udržet průměrné deváté místo," dodal Plzeňan. Závod začal včera odpoledne a končí v neděli. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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33. Česká posádka katamaranu bude hájit deváté místo     
Skóre: 0.43 
Název: Česká posádka katamaranu bude hájit deváté místo 
Zdroj: plzensky.denik.cz 
Datum: 10.08.2017 
Číslo: 222 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Martin Švec 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/ceska-posadka-katamaranu-bude-hajit-devate-misto-20170810.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Za17DE0007.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3) 
Plzeň – Posádku katamaránu MASTERLAN, kterou tvoří Plzeňan David Křížek a Milan Harmáček, čeká v závěru tohoto týdne v Hamburku třetí, tedy předposlední závod série Flying Phantom Extreme Sailing Series. 

"Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh, a nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány GC32. Lodě budou vyplouvat z Mühlenberger Segel Clubu a závodní okruh bude na druhé straně kanálu. Jelikož je Hamburk nejbližší závodní destinací celé série, chystá se i početnější výprava českých fanoušků. Podívaná to bude jistě znamenitá. Ostré souboje se budou odehrávat jen několik metrů od diváků. 
V přípravě na závod trénoval kormidelník David Křížek na Lipně. Během jednoho tréninku v silném větru se ale převrátil a loď mu velkou rychlostí odplavala. Davida museli nakonec vytáhnout záchranáři. 
Kosatník týmu MASTERLAN Milan Harmáček se v té době plavil po Jadranu, kde se mimo jiné snažil procvičovat prst, který si zranil na Madeiře. Milan se postupně dostává do formy, ale ruka stále bolí a stav zatím není ideální. 

"Pohyblivost zraněného prstu je nyní tak 60 %, ale do závodu zbývá ještě pár dnů,” řekl před závodem Milan Harmáček. Posádka katamaranu MASTERLAN se do Hamburku těší. Včera zde absolvovala trénink, závodit se bude ode dneška do neděle. 
"Bude to určitě hodně náročné. Kvůli odlivu bychom měli závodit vždy ráno od 8.45 do 10.00 hodin a pak odpoledne, dnes v 16 – 19 hod., zítra v 16.30 – 19.30 hod. a v sobotu v 17 – 20 hodin. V neděli už se bude závodit jen ráno. Také nás čekají akce pro novináře a především pro děti z místního jachtařského klubu. Měli bychom proti nim nastoupit na dětských Optimistech a pak je povozit i na Phantomech, ale jen pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Celkově by mělo být poměrně větrno. Jen doufám, že nebude pršet a teploty budou přijatelné.. Plánujeme nové nastavení stěžně, což by nám mělo ještě trochu přidat na výkonu. Nesmíme to ale přehnat a zvykat si postupně. Bylo by skvělé udržet průběžné 9. místo. Budeme se rvát o každý bod," slibuje David Křížek." 

URL| http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/ceska-posadka-katamaranu-bude-hajit-devate-misto-20170810.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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34. Veslařská regata Chalupa Cup slaví jubileum řadou změn     
Skóre: 0.46 
Název: Veslařská regata Chalupa Cup slaví jubileum řadou změn 
Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz 
Datum: 10.08.2017 
Číslo: 222 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Zdeněk Prager 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslarska-regata-chalupa-cup-slavi-jubileum-radou-zmen-20170810.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Fa17DE0010.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regata (4), regaty 
Jindřichův Hradec - Hodně změn přináší jubilejní 25. ročník veslařské regaty Chalupa Cup, která se v sobotu uskuteční na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci. 

"Závod, jenž slaví čtvrtstoletí svého konání, se poprvé přesunuje na letní termín. Doposud se buďto konal uprostřed podzimu, nebo jako zimní ergo-regata v interiéru. Po letech se zase vrací ke dlouhým distancím, na nichž se jelo naposledy v roce 2003. Od dvanáctého ročníku se poté veslovaly dvousetmetrové sprinty. Letos se pojede opět na kilometru, který byl v programu od druhého ročníku. Na děti a některé vybrané kategorie čeká poloviční trať, jíž si dají v nových závodech také stále oblíbenější mořské veslice. Pětadvacátý Chalupův pohár bude v jednotlivých kategoriích bodován do nově vzniklého Jihočeského poháru, do něhož patří i Třeboňská regata, která se uskuteční za týden, tedy 19. a 20. srpna, na rybníku Svět. Akce, jež je pořádána VK Vajgar J. Hradec na počest devětačtyřicetiletého Václava Chalupy, slavného místního rodáka, nebude mít v tomto roce gradující časový harmonogram, což znamená, že finále zajímavých disciplín jsou rozprostřena do celého dne. Například skif mužů je na pořadu už v 12:30 hodin. Letos jeho vítěz ovšem nezíská Chalupa Cup, ten bude patřit klubu s nejvyšším bodovým součtem. Novinek je mnoho, patří k nim i skutečnost, že z programu vypadly závody dračích lodí. Regata začíná dvojskifem starších žákyň v 10 hodin. Párová čtyřka starších žáků v Memoriálu Karla Jedličky odstartuje v 13:20 hodin, zajímavý handicapový kombinovaný závod O pohár jindřichohradecké dvojky se pojede v 16:40 hodin. O 10 minut později 25. ročník vyvrcholí skifem juniorů + dorostenců. Celkově bude ve 29 disciplínách odjeto 42 rozjížděk. Přihlášeno je 159 posádek od mladšího žactva po veterány z Tábora, Přerova, pražské Slavie, VBK Lipno, Bohemians Praha, Mělníka, Třeboně, ale i ze španělské Malagy a pochopitelně z pořádajícího jindřichohradeckého VK Vajgar. 
Roman Pišný" 

URL| http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslarska-regata-chalupa-cup-slavi-jubileum-radou-zmen-20170810.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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35. Česká posádka katamaranu bude hájit deváté místo     
Skóre: 0.43 
Název: Česká posádka katamaranu bude hájit deváté místo 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 10.08.2017 
Autor: CREA:, Martin Švec 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/ceska-posadka-katamaranu-bude-hajit-devate-misto-20170810.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3) 
Plzeň – Posádku katamaránu MASTERLAN, kterou tvoří Plzeňan David Křížek a Milan Harmáček, čeká v závěru tohoto týdne v Hamburku třetí, tedy předposlední závod série Flying Phantom Extreme Sailing Series. 

Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh, a nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány GC32... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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36. Veslařská regata Chalupa Cup slaví jubileum řadou změn     
Skóre: 0.46 
Název: Veslařská regata Chalupa Cup slaví jubileum řadou změn 
Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz 
Datum: 10.08.2017 
Autor: Roman Pišný 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslarska-regata-chalupa-cup-slavi-jubileum-radou-zmen-20170810.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (3), regaty 
ročník veslařské regaty Chalupa Cup, která se v sobotu uskuteční na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci. 

dnes 14:39  
Hradecký rybník Vajgar v sobotu už po pětadvacáté hostí Chalupa Cup... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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37. Padesáté jachtařské jubileum na Rozkoši     
Skóre: 0.81 
Název: Padesáté jachtařské jubileum na Rozkoši 
Zdroj: nachodsky.denik.cz 
Datum: 07.08.2017 
Číslo: 219 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Redakce 
Odkaz:   http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/padesate-jachtarske-jubileum-na-rozkosi-20170807.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Qa17DB0006.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Jachting (3), jachtingu (3), regaty, jachtaři, jachtařům 
Rozkoš, Česká Skalice - Padesátiny, to je přece událost! Uplynulý víkend byl ve znamení oslav v jachetním klubu TJ Slávia Jachting Česká Skalice. Je tomu totiž přesně padesát let od chvíle, kdy parta smělých nadšenců se zálibou v brázdění vodní hladiny pod lodními plachtami nechala zapsat svůj spolek jako oficiální jachetní oddíl. 

"V červenci 1967 byl v Praze na tehdejším Československém svazu tělovýchovy a sportu zaregistrován vznik Tělesné jednoty Slávia (tehdy bylo domovským městem klubu Nové Město nad Metují). Plachetnic, v té době stavěných po domácku a doslova "na koleně" dle vlastní invence nebo podle vzácně šířených výkresů, bylo zatím jen velice málo. A těch certifikovaných, proměřených pro regulérní účast v oficiálním sportovním klání, opravdu jen pár. Považme, že se psal rok 1967 v socialistickém Československu. A co je kuriózní, naše pro jachting snad nejlepší česká vodní plocha přehrada Rozkoš se měla začít plnit vodou přivaděčem z řeky Úpy až teprve za nějaké tři roky. 
TJ Slávia tedy svoje první oficiální šťastné a větrem hnané "regaty" pořádala na rybníku Špinka u Červeného Kostelce. Uteklo však jen několik málo roků a jachtklub na Rozkoši už pořádal skvěle organizačně zajištěné věhlasné závody, na něž se rády pravidelně sjížděly špičky tohoto sportu z celé republiky. Navíc se brzy i z řad členů oddílu zaskvěla želízka v ohni co do sportovních výkonů. Slávia měla (a má i dnes) ve svém seznamu členy a členky – účastníky olympijských her i mistrovství světa, konaných v námořních loděnicích. 
Pánové, kteří stáli u zrodu takového vzmachu jachtingu ve Východních Čechách, si takový úspěch svého počínání ani nemohli přát. Sluší se jmenovat ty, jimž za položení základů pro krásný jachtařský sport u nás vděčíme. Byli to pánové Vladimír Kábrt, Josef Svatoň, Lumír Hadinec a Stanislav Svatoň. Těmto zakladatelům, jakož i mnoha dalším činovníkům jachtklubu v průběhu celých padesáti let, vzdali hold na slavnostním shromáždění na Rozkoši v sobotu 29. července současní členové a mnozí hostující příznivci. 
Slavnost zahájil úřadující předseda TJ Slávia Jachting Česká Skalice Jiří Hamp. Ve své řeči promluvil o historických momentech významných pro klub a uctil bohatou tradici, jakou má sportovní i společenský život v retrospektivě celé padesátky znamenitých let na vodě i na břehu Rozkoše. Slovo ke slavnostnímu shromáždění měli také dnešní českoskalický starosta Martin Staněk a předseda spřáteleného rozkošského Jachtklubu Odysseus z Hradce Králové Jiří Stránský. Oba hosté pronesli milou a vtipnou zdravici s přáním, aby jachtingu na Rozkoši přál nejen vítr a slunce, ale též společenský vývoj a také vůle a nasazení členské základny klubu. 
Součástí oficiálního programu oslav byl pak hromadný několikahodinový závod plachetnic všech lodních tříd. Pro příliš mírný vítr však jachtaři neměli tentokrát s obsluhou lodí příliš starostí, a tak spíše užívali letních půvabů pobytu na vodě. I takovou tvář ostatně Rozkoš jachtařům střídavě ukazovala od svého samotného zrodu v krajině u České Skalice. Jindy se při závodech v silném větru stávala opravdovým východočeským mořem, jak je snílky občas přezdívána. 
Přejme si tedy další krásná desetiletí atraktivního sportovního i rekreačního jachtingu na Rozkoši. A nejlépe vždycky za účasti laskavých, obětavých a zapálených lidí, jak tomu bývalo doposud. 
Zdeněk Pátek" 

URL| http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/padesate-jachtarske-jubileum-na-rozkosi-20170807.html 
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38. Plzeňský jachtař Křížek míří se svým týmem do Hamburku     
Skóre: 0.65 
Název: Plzeňský jachtař Křížek míří se svým týmem do Hamburku 
Zdroj: plzen.cz 
Datum: 07.08.2017 
Odkaz:   http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-miri-se-svym-tymem-do-hamburku/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaře, David, Křížek 
Foto: Team Masterlan  
V Hamburku čeká na jachtaře třetí, tedy předposlední akt Flying Phantom Extreme Sailing Series. Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh a nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány GC32... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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39. Padesáté jachtařské jubileum na Rozkoši     
Skóre: 0.81 
Název: Padesáté jachtařské jubileum na Rozkoši 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 07.08.2017 
Autor: CREA: Redakce 
Odkaz:   http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/padesate-jachtarske-jubileum-na-rozkosi-20170807.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachting (4), jachtingu (3), regaty, jachtaři, jachtařům 
Uplynulý víkend byl ve znamení oslav v jachetním klubu TJ Slávia Jachting Česká Skalice. Je tomu totiž přesně padesát let od chvíle, kdy parta smělých nadšenců se zálibou v brázdění vodní hladiny pod lodními plachtami nechala zapsat svůj spolek jako oficiální jachetní oddíl... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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40. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.80 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: vyskovsko.info 
Datum: 03.08.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.vyskovsko.info/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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41. Veslaři se těší z nového skifu i velmi dobrých výsledků     
Skóre: 0.42 
Název: Veslaři se těší z nového skifu i velmi dobrých výsledků 
Zdroj: Táborský deník 
Datum: 03.08.2017 
Str.: 2 
Náklad: 2670 
Číslo: 178 
Rubrika: Táborsko 
Autor: (paš) 
Odkaz:   http://taborsky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: JT17802A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatě, regata 
Tábor – Veslařský oddíl TJ Vodní stavby Tábor vylepšil skromné podmínky svého sportovního života pořízením nového závodního skifu. Díky příspěvku od města k němu později přibyla i kvalitní vesla a nové vybavení ihned pomohlo k výtečným výsledkům na závodech. Velmi vydařené období má za sebou juniorka Žaneta Chudá. K prvenství na regatě v Lysé nad Labem přidala úctyhodné 10. místo na 104 Primátorkách v Praze ve skifu žen a 6. místo mezi juniorkami na mistrovství Vltavy. 
Při následném mezinárodním mistrovství republiky juniorů v Račicích se Žaneta Chudá poprala statečně nejen se soupeřkami, ale také s velkým větrem a vlnami. V náročných podmínkách se jí podařilo postoupit z rozjížďky a následně jí jen těsně unikla finálová účast. Konečné 14. místo v mezinárodní konkurenci je ovšem pro mladou táborskou veslařku i tak úspěchem. 
Na červencovém mistrovství České republiky v Třeboni se dobře uvedli táborští veteráni. Jiří Diviš vybojoval ve skifu mužů do 60 let stříbro. Jan Děkanovský si v kategorii do 50 let odvezl od rybníku Svět dva bronzy z párové čtyřky a dvojskifu (ve společenství). 
Pěkné výsledky oddílových kolegů by se měly stát povzbuzením pro dorostence a žactvo, které čeká o druhém srpnovém víkendu regata Chalupa Cup v Jindřichově Hradci. 

Foto: NOVINKA. Závodníci veslařského oddílu TJ VS Tábor sbírají úspěchy na tomto novém skifu. 
Foto: Josef Mládek 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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42. Mistři Maďarska jsou ze Slavoje Hluboká     
Skóre: 0.66 
Název: Mistři Maďarska jsou ze Slavoje Hluboká 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 03.08.2017 
Str.: 15 
Náklad: 5990 
Číslo: 178 
Rubrika: Sport 
Autor: PETR VITOŇ 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB17815G.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: REGATA (2), jachtařů, regaty 
Jižní Čechy – Josef Sivý a Štěpán Sivý ze Slavoje Hluboká nad Vltavou získali na mezinárodním mistrovství Maďarska jachtařů na jezeru Neusiedelsee poblíž Sopronu mistrovský titul. 
Hlubocká posádka, v níž si Josef Sivý na kosatku vzal syna Štěpána, zvládla v silném až bouřkovém větru deset rozjížděk nejlépe ze všech, lehké to však neměla a až výhrou v poslední rozjížďce o jediný bod předstihla své maďarské soky. 

BEZDREVSKÝ POHÁR 

Tradiční pohárový závod Bezdrevský maraton, pořádaný YC DIM Bezdrev, měl díky dobrým povětrnostním podmínkám vysokou sportovní úroveň. I letos v něm vyhráli bratři Siví ze Slavoje Hluboká nad Vltavou. 
Pět lodí,které dorazily na start maratonu ve třídě Pirát, stačilo na vyhlášení pohárového závodu. Smůlu měli Létající Holanďané, jichž bylo o posádku méně, a tak jejich pohárové klání tentokrát nemělo platnost. Což se netýkalo třídy Evropa, v níž opět jelo pět lodí. 

ŠPÁS REGATA 

Letošní Špás regata přilákala do Černé v Pošumaví pětačtyřicet posádek především kajutových a regatových jachet. 
vých Ředitel 
závodu Jan Antel pustil do závodu i nekajutové lodě. Představily se i dvě mladičké žačky Karolína Lojková a Šárka Klímová, které ve třídě Optimist dvě a tři čtvrti hodiny statečně bojovaly na zkrácené trati. 
Výzvu zazávodit si přijal i Tomáš Vastl na superrychlé RS 700 a dosáhl absolutně nejrychlejšího času 2:56:30, avšak ani čas 3:48 manželů Lojkových na lodi třídy 420 nebyl k zahození. 
Kromě zápolení na vodě čekaly na účastníky i dovednostní soutěže na souši, které nakonec rozhodly o celkovém vítězi. Tím se letos stal Miloš Homolka. 

--- 

JEZERO NEUSIEDELSEE, trída Pirát (32 posádek): 1. Jos. Sivý – Št. Sivý (Hluboká), 2. Fluk – Szekely, 3. Endrle – Kutassy (Mad.), ... 14. Tobolka – Gardavský (Jiskra Trebon), 26. Nemec – Koubek (Hluboká). 
BEZDREVSKÝ MARATON, tr. Pirát (5): 1. J. Sivý – D. Sivý (Hluboká), 2. Mádle ml. – Novotný (DIM Bezdrev), 3. Kuš – Pour st. (Hluboká), Létající Holandan (4): 1. Šimek – Beneš (Hluboká, DIM), 2. Cutka – Plch ml. (DIM), 3. Kleiner – Fil. Sivý (DIM, Hluboká), Evropa(5): 1. Št. Sivý, 2. Žíla ml., 3. Ond. Matoušek (všichni Slavoj Hluboká). 

CERNÁ V POŠUMAVÍ, lode do 7,5 m délky (11): 1. Vastl, 2. Genstorffer, 3. Klíma, lodi nad 7,5 m (25): 1. Doležel, 2. Zb. Meškán st., 3. Jermalovycz, regatové lode (6): 1. Homolka, 2. Kukacka, 3. Luhan, celkové poradí po dovednostních soutežích: 1. Miloš Homolka, 2. Pavel Kukacka, 3. Radek Luhan. 

Foto: VÍTĚZOVÉ. Miloš Homolka se svým parťákem a majitelem lodi Josefem Koblem vyhráli v Černé v Pošumaví i jachtařskou část letošní Špás regaty. 
Foto: Zuzana Meškán Vitoňová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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43. Léto na čtyřech kolech     
Skóre: 0.64 
Název: Léto na čtyřech kolech 
Zdroj: Aha! 
Datum: 03.08.2017 
Str.: 4 
Náklad: 74970 
Číslo: 178 
Rubrika: Aktuálně 
Autor: (vin) 
Odkaz:   http://www.ahaonline.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: B6CA17C60404.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtařem, Davidem, Křížkem 
Lucie Křížková se přestěhovala na Lipno 

PRAHA – Před šesti měsíci přivedla Lucie Křížková (32) na svět dceru Lolu a už je opět jako proutek. Své štíhlé křivky nyní s radostí předvádí. 
"Trávíme celé léto na Lipně, je nám tady dobře. Domů jezdím minimálně, tak vždy na dva dny a pak se zpět vracíme. Do pracovního procesu se vrátím až v září," svěřila deníku Aha! Miss ČR 2003 a moderátorka, která na sociální síti předvedla, v jaké je formě. Na jihu Čech mají s manželem jachtařem Davidem Křížkem (45) a dětmi druhý domov již několikáté léto. A to ne ledajaký. S rodinou tráví dovolenou v obytném autě, které jim nadmíru vyhovuje. 

Foto: Obytný vůz pro rodinku není vyhnanstvím, milují to. 
Foto: Lucie se synem Davídkem. K téhle rodině prostě lodě patří. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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44. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.80 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: regionhrotovicko.cz 
Datum: 01.08.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.regionhrotovicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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45. Ve výsledcích a telegraficky     
Skóre: 0.67 
Název: Ve výsledcích a telegraficky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 31.07.2017 
Str.: 17 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 175 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es, zk) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M175W17C.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, Jakub, Dobrý 
Atletika 

EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE v Györu (Maď.), 800 m, chlapci: 1. Lobles 1:50,72,... 3. Davidík (Plzeňský kraj) 1:51,53. 

Cyklistika 

SAN SEBASTIAN, jednodenní závod WorldTour (231 km): 1. Kwiatkowski (Pol./Sky) 5:52:53, 2. Gallopin (Fr./Lotto-Soudal), 3. Mollema (Niz./Trek-Segafredo),... 26. Štybar (ČR/Quick-Step, Stříbro) -1:21, 63. Kreuziger (ČR/Orica-Scott, Plzeň) -8:27. 

Fotbal 

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ 

Domažlice - Karlovy Vary 6:2 (4:1), Rokycany -Hostouň 1:6 (1:4), Chotíkov - Mariánské Lázně 0:6 (0:1), Nýrsko - Domažlice B 1:3 (0:2), Horní Bříza - Košutka 9:2 (4:0), Nové Strašecí - Žihle 4:3 (1:0), Bolevec - Klatovy 1:2 (1:1), Viktoria Plzeň U19 - Bohemians U19 6:1 (1:0), Rapid Plzeň - Senco Doubravka 1:1 (1:1). 
TURNAJ V MÝTĚ, konečné pořadí: 1. Stříbro, 2. Mýto, 3. Zbraslav, 4. Loděnice. Z výsledků: Stříbro - Mýto 1:3, Zbraslav - Mýto 1:1, Stříbro -Zbraslav 3:0. 

Jachting 

MISTROVSTVÍ SVĚTA juniorů v Medembliku (Niz.), lodní třída RS Feva (zlatá skupina), absolutně: 7. Jakub Dobrý, Tereza Dobrá (ČR/Lokomotiva Plzeň) - navíc 3. místo v kategorii mix. 

Plavání 

MISTROVSTVÍ SVĚTA v Budapešti (Maď.), muži, 100 m mot.: 1. Dressel 49,86, 2. Milák (Maď.) 50,62, 3. Guy (Brit.) 50,83, 3. Schooling (Sing.) 50,83,...v rozplavbách 26. Šefl (ČR/Slavia VŠ Plzeň) 52,65. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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46. Sourozenci Dobrých brali bronz     
Skóre: 0.48 
Název: Sourozenci Dobrých brali bronz 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 31.07.2017 
Str.: 16 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 175 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M175W16E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jakub (3), Dobrý (2), Dobrých 
PLZEŇ Skvělý výsledek zajeli sourozenci Jakub a Tereza Dobrých v juniorské lodní třídě RS Feva na mistrovství světa v holandském Medembliku. V absolutním pořadí obsadili členové plzeňské Lokomotivy sedmou příčku, v kategorii mix zároveň brali bronz! 
"S konečným umístěním jsme nadmíru spokojeni. Cílem bylo dostat se do první desítky, což se nám povedlo. Dokonce jsme navíc skončili na druhém místě v kategorii family a na třetím místě v mixovaných posádkách," pochvaloval si kormidelník Jakub Dobrý. 
Na šampionátu se představilo 177 lodí ze sedmnácti zemí včetně exotického Hongkongu či Číny. Českou republiku reprezentovalo čtrnáct posádek pod vedením trenérů Hájka, Váchy a Voženílka. 
Sourozenci Dobrých se z kvalifikace dostali do zlaté skupiny, kterou v třídenním finále čekalo osm rozjížděk, přičemž jedna se škrtala. "Ještě v poslední rozjížďce jsme museli hodně bojovat o elitní desítku. Vystartovali jsme naštěstí na správné straně startovní čáry a do cíle jsme dovezli třetí místo. Díky tomu jsme celkově skončili sedmí," popisoval Jakub Dobrý. 
Se sestrou Terezou ho nyní čeká poslední závod Evropského poháru, kde zatím vévodí průběžnému pořadí. Od 17. srpna pak obhajují zlato na MČR na Lipně. 

Foto: Medaile a ceny Tereza a Jakub Dobrých pózují na mistrovství světa v Nizozemí. 
Foto: Peter Newton 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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47. Křížek s Adamem v Barceloně skončili devátí, mohlo být i lépe     
Skóre: 0.42 
Název: Křížek s Adamem v Barceloně skončili devátí, mohlo být i lépe 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 31.07.2017 
Str.: 16 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 175 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M175W16D.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Davidem, Křížkem, David, Křížek 
PLZEŇ Další díl prestižní Flying Phantom Extreme Sailing Series "létajících" katamaránů hostila španělská Barcelona a český tým Masterlan s plzeňským kormidelníkem Davidem Křížkem ve Španělsku na devátou příčku. 
A umístění v konkurenci dvanácti týmů mohlo být ještě lepší. Před poslední, dvojnásobně bodovanou, rozjížďkou scházelo českému týmu pouhých jedenáct bodů na čtvrtou příčku. Katamarán Masterlanu se také dral kupředu a do posledního kola vjížděl na třetím místě. Jenže pak náskok rychle ztratil, propadl se na deváté místo. To Čechům patřilo i v konečném pořadí a na stejné pozici jsou i v průběžném hodnocení celé světové série. 
"Lepší umístění bylo velmi blízko, ale i devátá pozice je dobrá. Konkurence je v téhle kategorii obrovská a i ten poslední v poli má nějaký titul světového šampiona," hodnotil David Křížek. 
Z vítězství se radoval Red Bull Sailing Team z Rakouska, další příčky obsadili Francouzi Cup Legende a Solidaires en Peloton. 
Křížek měl na katamaránu tentokrát jiného kosatníka. Milan Harmáček si v minulém závodě vykloubil malíček a poranil kloubní pouzdro, do Barcelony tak odletěl v roli trenéra. Jeho místo zaujal zkušený Zdeněk Adam, který je s Křížkem dobře sehraný z katamaránu Tornado. Společně získali řadu domácích titulů, ale také čtvrté místo na mistrovství světa a Evropy. Jenže na foilujícím Flying Phantomu měl nalétáno pouhých půl hodiny! 
"Zdeňkovi patří obrovský dík, že sebral odvahu a prakticky bez tréninku naskočil do takového závodu. Vedl si skvěle. A pro tým tvrdě pracoval i Milan, tentokrát na břehu v roli trenéra," řekl Křížek. 
Nyní trénuje na Lipně na další závod Flying Phantom Extreme Sailing Series, který se uskuteční v německém Hamburku (10. - 13. srpna). Tam už by měl na katamarán opět naskočit Harmáček. "Nově přišla nabídka účasti na říjnové Extreme Sailing Series v San Diegu v USA. Ale tu asi budeme muset odmítnout. Podpora ze svazu nepřichází a navíc někteří partneři neplní své závazky. Je těžké být závodníkem, koučem, manažerem, marketérem i technikem v jedné osobě a ještě bojovat s nedodržováním dohod. Snad se vše v dobré obrátí," konstatoval Křížek. 

Foto: Nad vodou Katamarán českého týmu Masterlan na vlnách u Barcelony. 
Foto: Martina Barnetová 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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48. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.80 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: regionivancicko.cz 
Datum: 30.07.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.regionivancicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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49. PLZEŇ PRO RODINY S DĚTMI     
Skóre: 0.78 
Název: PLZEŇ PRO RODINY S DĚTMI 
Zdroj: http://www.borovice.cz 
Datum: 30.07.2017 
Odkaz:   http://www.borovice.cz/clanky/plzen-pro-rodiny-s-detmi/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, Davida, Křížka, jachtingu 
Rozlehlou vodní plochu si užívají i jachtaři, Bolevák je ostatně domovským přístavem Davida Křížka, několikanásobného mistra ČR v jachtingu. Léto na Boleváku můžete strávit na písčitých plážích zvaných Ostende, na které se letos dostanete zcela zdarma... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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50. Plzeňský jachtař Křížek skončil v Barceloně devátý     
Skóre: 0.80 
Název: Plzeňský jachtař Křížek skončil v Barceloně devátý 
Zdroj: plzen.cz 
Datum: 28.07.2017 
Odkaz:   http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-skoncil-v-barcelone-devaty/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek, regaty, jachtař, Davidem, Křížkem, jachtaři 
Posádka týmu MASTERLAN, tentokrát ve složení David Křížek a Zdeněk Adam, absolvovala druhý závod Flying Phantom Extreme Sailing Series v Barceloně. Zraněný Milan Harmáček byl také v dějišti regaty, kde se ujal role trenéra... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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51. Evropské stříbro do Kovářova     
Skóre: 0.42 
Název: Evropské stříbro do Kovářova 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 28.07.2017 
Str.: 16 
Náklad: 5990 
Číslo: 173 
Rubrika: Sport 
Autor: PETR VITOŇ 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB17316C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtařů, jachtařům 
Kovářov – Jen v dobrém bude na mistrovství Evropy lodní třídy Tornádo na italském jezeře Como vzpomínat Zdeněk Pavliš se svou dcerou Michaelou (YC Kovářov), kteří dovezli na Lipno evropské stříbro z mixů. 
V Itálii bojovali v konkurenci jachtařů z Austrálie, Rakouska, Německa, Francie, Řecka, Švýcarska a Itálie vedle Pavlišových i mladíci Miroslav Falta a Tomáš Vastl z Černé v Pošumaví. Pro ně byl smolný poslední závodní den – zlomili peň a závod skončili na 20. místě. 
Smůla se nevyhnula ani zkušenějším jachtařům z Kovářova. Nejprve to byla kolize s francouzskou posádkou. 
"Byť jsme protest vyhráli, docela vás to hned na začátku šampionátu rozhodí," postěžoval si Zdeněk Pavliš. Poté se Pavlišovi uhýbali neukázněnému windsurferovi, ztratili výhodnou pozici a přišli tím o šanci na první místo mezi mix posádkami. Ani převržení je ale nerozhodilo a nakonec brali v absolutním pořadí desáté místo a v mix posádkách stříbro! 
"Evropskému šampionátu předcházelo mistrovství Švýcarska, kde jsme byli čtvrtí. Tam to byl docela masakr. Hodně foukalo a jezdilo daleko více windsurferů, a tak o kolize nebyla často nouze. My díky silnému větru na švýcarském šampionátu nastavili plachty na tenhle vítr, ale na ME bylo všechno jinak a než jsme loď přenastavili, ztratili jsme v prvních rozjížďkách dost pozic. Škoda, tentokrát jsme ke zlatu měli hodně blízko," končil své ohlédnutí za evropským šampionátem Zdeněk Pavliš. 

--- 

ME TRÍDY TORNÁDO (21 posádek): 1. Nikolaos Mavros – Alexandros Tagaropoulos (Recko), 2. Marcel Steiner – Igor Steiner (Švýcarsko), 3. Martin Rusterholz – Michael Gloor (Švýcarsko), ... 10. Pavlišovi, 20. Falta – Vastl. Mixy (4): 1. Jürgen Jentsch – Sarah Jentschová (Nemecko), 2. Zdenek a Michaela Pavlišovi (CR), 3. Dietmar Salzmann – Silvia Salzmannová (Rakousko). 

Foto: PAVLIŠOVI v Itálii při mistrovství Evropy. 
Foto: archiv Zd. Pavliše 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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52. Stříbro pro českou posádku     
Skóre: 0.40 
Název: Stříbro pro českou posádku 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 27.07.2017 
Autor: Mistrovství Evropy 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/stribro-pro-ceskou-posadku-katamaranu-tridy-tornado/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů 
Z českých jachtařů se na start postavily dvě posádky, CZE 62 – Zdeněk Pavliš/Michaela Pavlišová a CZE 57 – Miroslav Falta/Tomáš Vastl. Ve čtyřech závodních dnech bylo odjeto celkem 8 plánovaných rozjížděk s jedním škrtem. Přes mnohé trable se podařilo vybojovat stříbrnou medaili... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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53. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.82 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: regionzidlochovicko.cz 
Datum: 27.07.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.regionzidlochovicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (3), Koláček (3), jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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54. Stříbro z mistrovství Evropy katamaranů Tornado v kategorii mix získala česká posádka     
Skóre: 0.40 
Název: Stříbro z mistrovství Evropy katamaranů Tornado v kategorii mix získala česká posádka 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 27.07.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/stribro-z-mistrovstvi-evropy-katamaranu-tornado-v-kategorii-mix-ziskala-ceska-posadka/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů 
Z českých jachtařů se na start postavily dvě posádky, CZE 62 – Zdeněk Pavliš/Michaela Pavlišová a CZE 57 – Miroslav Falta/Tomáš Vastl. Ve čtyřech závodních dnech bylo odjeto celkem 8 plánovaných rozjížděk s jedním škrtem. Přes mnohé trable se podařilo vybojovat stříbrnou medaili... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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55. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.80 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: regionblanensko.cz 
Datum: 26.07.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.regionblanensko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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56. Veslař Baldrián skončil druhý ve skifu, Rédr proháněl Synka     
Skóre: 0.43 
Název: Veslař Baldrián skončil druhý ve skifu, Rédr proháněl Synka 
Zdroj: hodoninsky.denik.cz 
Datum: 25.07.2017 
Číslo: 206 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Libor Kopl 
Odkaz:   http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/veslar-baldrian-skoncil-druhy-ve-skifu-redr-prohanel-synka-20170725.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: N1Sa17CY0007.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regata (2), regatě 
Hodonín /FOTOGALERIE/- Slušné výkony přinesly účasti ve finále i cenné medaile. Hodonínští veslaři mají za sebou povedené období. Členové jihomoravského klubu, který letos slaví výročí sto deseti let od svého založení, uspěli na domácím závodě i mistrovství republiky všech věkových kategorií. 

"Veslařská regata se nesla ve slavnostním duchu. Hodonínský klub totiž letos slaví výročí sto deseti let od svého založení. Závodu se zúčastnilo pět set sportovců z České republiky, Slovenska a Rakouska. "Regata patří k největším závodům v republice a bývá generálkou na přebory Moravy a republikové šampionáty," upozorňuje Švrček. 
Putovní pohár jen s malým bodovým náskokem před domácími veslaři nakonec získali olomoučtí veslaři. "Naši závodníci před vlastním publikem ukázali, že jsou ve formě a mají ambice do následujících klání," říká předseda slováckého klubu. 
Bronzovou medaili hned týden po regatě na mistrovství Evropy v Račicích vybojoval hodonínský odchovanec a rodák Milan Viktora, který se na vrcholné akci představil společně se svými kolegy na čtyřce bez kormidelníka. 

Ani současní hodonínští veslaři ale nezaháleli. Ti nejlepší se vydali na Vltavu, kde se již po stočtvrté jely tradiční osmiveslice v rámci Pražských Primátorek. Největší úspěch se podařil jediné čisté klubové posádce, a to starším žákům ve složení Michal Caletka, Daniel Kouřil, Martin Slavík, Nikolas Dvorský, Filip Mlýnek, Radim Slabý, Patrik Madarás, Juraj Kříž s kormidelníkem Petrem Herzánem. 
Hodonínský tým se probojoval do pětičlenného finále A. Stejně se v Praze vedlo také starším žákyním. Lea Hýbnerová a Bára Mlýnková ve společenství s Břeclaví a skončily na neoblíbeném čtvrtém místě. 
Dorostenci Hodonína vyhráli finále B a celkově byli šestí. Stejnou příčku obsadila také Veronika Brázdová ve společenství moravských klubů v kategorii žen. Tradičně své finále vyhrály hodonínské veteránky, druhými místy se blýskli veteráni. 
Ihned po Primátorkách se závodilo v Brně, které hostilo přebory Moravy. "I tam sportovci projevili své kvality napříč všemi kategoriemi,” těší Švrčka. 
Oblíbenou disciplínou hodonínských veslařů je párová čtyřka. "Ve svých kategoriích triumfovali téměř všichni. Od mladších žáků přes dorost, juniory až po seniory,” chlubí se předseda VK Hodonín. 
Individuálně se v seniorech na stupně vítězů prosadili Andre Rédr, který skončil první, a také Veronika Brázdová. Ta urvala v Brně stříbro. Druhou příčku obsadil junior Václav Baldrián. 

Ve starších žákyních zazářila Lea Hýbnerová (1.), v mladší kategorii se dařilo jejímu bratrovi Šimonovi. "Všichni se na skifech umístili na medailových pozicích,” říká Švrček. 
Na dvojskifech se mezi žáky prosadili Juraj Kříž a Patrik Madaras, v dorostu Patrik Hačunda a Ondřej Bolebruch a mezi dospělými Andre Rédr s Janem Brázdou. Poprvé se na přeboru utkaly dorostenky, které se pohybovaly na rozmezí malého a velkého finále. "Vzhledem k velkému vlnobití bylo pro některé vítězstvím i to, že se dostali do cíle,” upozorňuje Švrček. 
Hodonínští veslaři z Brna jsme odjížděli příjemně naladění na následující vrcholy sezony. "Ještě před prvním mistrovstvím republiky jsme prověřili vybrané závodníky na super sprintu ve Vídni, kde se závodilo na malých disciplínách ve všech kategoriích," informuje Švrček. 
Nejlépe si v Rakousku vedl žák Patrik Madarás a Andre Rédr, když své disciplíny na skifech vyhráli. Stejně tak se vítězství podařilo ženám na dvojskifu, Veronice Brázdové s Tamarou Konopovou, která závodí za Brno. 
Dvojskif také přál Lei Hýbnerové s Bárou Mlýnkovou v žákovské kategorii. Hezkým překvapením byl dvojskif mužů, když stále nováček mezi veterány Radek Škodík, přiskočil k mladému Adré Rédrovi a společně si přijeli pro stříbrnou medaili. 

Druhé místo na skifu obsadila Klára Caletková, Václav Baldrián a Veronika Brázdová. Ve Vídni se také ukázaly veteránky. Jejich čtyřka skončila na druhém místě. Zlatou tečku za závody vudělala mixovaná posádka čtyřky ve složení Andre Rédr, Radek Škodík, Veronika Brázdová a Tamara Konopová. 
Vrchol sezony pro úspěšné členy slováckého klubu přišel na konci června v Račicích, kde se uskutečnilo mistrovství republiky žáků. Hodonínský tým vedený trenéry Stanislavem Bělochem a Jaroslavou Tauferovou s dvaceti svěřenci přijel do Račic raději v předstihu, následující dny však ukázaly, jak velká je konkurence v rámci České republiky. "Už jen fakt, že u většiny malých i velkých posádek bylo na start přihlášeno více než třicet lodí, vypovídá o náročnosti těchto závodů," říká Švrček. 
Vedení VK Hodonín nejvíce očekávali od čtyřky mladších žáků ve složení Jakub Čech, Adam Kouřil, Sˇimon Hýbner, Sˇimon Foltýn s kormidelnicí Alenou Padun. Dále od Báry Mlýnkové a Lei Hýbnerové a také od skifaře Šimona Hýbnera a čtyřky starších žáků. "I když mladší kluci pomýšleli na medaile, vybojovali cenné páté místo. Stejnou pozici v těžkém závodě získala také Hýbnerová," hlásí Švrček. 
Mladá hodonínská veslařka je díky posledním vydařeným závodům zvyklá sbírat medaile, a tak pro ni páté místo bylo menším zklamáním. Poslední finálovou účastí si vybojoval skif mladších žáků, kde si Šimon Hýbner přijel také pro páté místo. "Pětka nám zkrátka letos byla předurčena," povzdechl si Švrček. 
Za zmínku dále stojí vítězství v malém finále čtyřek starších žaček Báry Mlýnkové a Lei Hýbnerové ve společenství s Břeclaví a také starších žáků Filipa Mlýnka, Radima Slabého, Juraje Kříže a kormidelnice Aleny Padun. Obě posádky skončily na celkovém sedmém místě. "I když jsme s trenéry čekali jednu až dvě medaile, rozhodně není důvod ke zklamání," prohlásil Švrček. "Nyní nás čeká hodně práce, abychom navýšili počty mladých veslařů a mohli se vyrovnat větším klubům. Přeci jen z většího počtu se lépe vybírá," pokračuje. 

Přelomový víkend pokračoval v Račicích při mezinárodním mistrovství České republiky dorostenců, juniorů a seniorů. "Po žákovském šampionátu vládla v týmu drobná nervozita a zodpovědnost za výsledek," přiznává Švrček. Družstvo vedené trenéry Jaroslavem Švrčkem a Pavlou Svitákovou však bylo odhodlaný uspět. V kategorii dorostu Hodonín reprezentovali Tomáš Hujňák, Patrik Hačunda a Ondřej Bolebruch na dvojskifech a čtyřce párové. "Hujňák spolu se svým kolegou Přemkem Piskořem z Ostravy dlouho atakovali medailové pozice, v samotném finiši však pár sekund ztratili a byli až čtvrtí," uvedl předseda jihomoravského klubu. 
Hačunda s Bolebruchem na dvojskifu zajeli skvěle a rovněž si vyzkoušeli atmosféru velkého finále, kde skončili na šestém místě. Společně pak usedli do párové čtyřky a v nádherném závodě vybojovali bronzové medaile. 
Republikovou premiéru si také odbyly dorostenky na párové čtyřce. Simona Bieliková a Blanka Koutná jely ve společenství s Pardubicemi. Pro cenné zkušenosti si přijely juniorky Klára Caletková a Veronika Brovjaková. Loňští mistři republiky z párové čtyřky, Václav Baldrián a Michal Hvorecký, tentokrát soutěžili v nově složené posádce s hostujícími juniory z Bratislavy Richardem Gondou a Jánem Michlíkem. "Od začátku závodu jejich loď jezdila na předních pozicích, ale až samotné finále prověřilo kvality. Jednoznačné vítězství reprezentační čtyřky dalo možnost závodit pouze o stříbrné a bronzové medaile," upozorňuje Švrček. 
Hodonínští veslaři společně se Slováky bojovali od samotného začátku a nakonec skončili třetí. Chvíli po závodě čtyřek usedli na skify Baldrián s Michlíkem a zápolili ve finále individuálně proti sobě. Baldrián předvedl výtečný výkon a nečekaně získal druhé místo. Skvělým výsledkem si navíc řekl o reprezentační dres. Ján Michlík skončil pátý. 
Kromě párových disciplín se podařilo vybojovat medaili i na osmě juniorů, když Radek Sviták zasedl společně s výběrem z Moravy. Posádka v rychlém závodě skončila na třetím místě. 
Mezi dospělými se ukázali pouze tři závodníci z Hodonína. Andre Rédr startoval ve třech disciplínách ve společenstvích a na skifu. Na čtyřce párové skončil s moravskými kolegy na pátém místě. Individuálně na skifu s ostatními soupeři proháněl i několikanásobného mistra světa Ondřeje Synka, který si přijel pro další zlato. Rédr skončil na nepopulárním čtvrtém místě. 
Veronika Brázdová je tradiční sběratelkou cenných kovů. I letos se jí podařilo uloupit stříbrnou medaili na čtyřce párové ve společenství s kolegyněmi z Moravy. "Individuálně se Verči letos nepovedlo prosadit a skončila ve velkém finále na šestém místě. Bratr Jan Brázda usedl do společenství několika klubů na osmě a v úplně posledním závodě mistrovství republiky dojel pro čtvrté místo," dodal Švrček. 
" 

URL| http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/veslar-baldrian-skoncil-druhy-ve-skifu-redr-prohanel-synka-20170725.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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57. Veslař Baldrián skončil druhý ve skifu, Rédr proháněl Synka     
Skóre: 0.43 
Název: Veslař Baldrián skončil druhý ve skifu, Rédr proháněl Synka 
Zdroj: hodoninsky.denik.cz 
Datum: 25.07.2017 
Odkaz:   http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/veslar-baldrian-skoncil-druhy-ve-skifu-redr-prohanel-synka-20170725.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), regatě 
Foto: VK Hodonín  
Veslařská regata se nesla ve slavnostním duchu. Hodonínský klub totiž letos slaví výročí sto deseti let od svého založení... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_57.wmf


  
58. Moře pod Pálavou: láska pro všechny prknaře     
Skóre: 0.42 
Název: Moře pod Pálavou: láska pro všechny prknaře 
Zdroj: Moravskoslezský deník 
Datum: 25.07.2017 
Str.: 12 
Náklad: 4350 
Číslo: 170 
Autor: JAN PAŘÍK ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI 
Odkaz:   http://www.moravskoslezsky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Bruntálský a Krnovský deník; Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Havířovský deník; Karvinský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U170a12A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtingu (2) 
Tento týden se v rámci 50dílného seriálu Poznáváme Česko na stránkách Deníku věnujeme místům, kde se dá opravdu snadno nastartovat váš zlenivělý adrenalin. Dnes se vše bude točit kolem vody. Dostaneme se od kiteboardingu přes rafty a potápění až k nejdelší skluzavce. Naším cílem je vás inspirovat, aby vaše dovolená v českých a moravských zemích byla co nejzajímavější. A nezapomeňte, z každého místa, které v létě navštívíte, nám můžete poslat tematickou fotografii a zúčastnit se soutěže o iPhone. 

Socialističtí plánovači s nimi měli jiné záměry. Novomlýnské nádrže, které pod Pálavou vznikly mezi lety 1975–1988, měly sloužit hlavně k zavlažování. V současnosti se však z největší vodní plochy na Moravě stalo zejména turististické centrum. 
Za vodními radovánkami a dalšími aktivitami tam v létě míří statisíce lidí. 
Velká vodní plocha představuje ideální destinaci pro milovníky jachtingu, windsurfingu a kitesurfingu – sportu, kde jezdec na prkně využívá tažného draka (na velkém snímku). Nové Mlýny těží hlavně z výborných větrných podmínek, které jsou k těmto sportům potřeba. 
"Nikde jinde v republice nefouká tak hodně a tak často jako na Nových Mlýnech. 
Jezdí se tam suverénně nejlíp," myslí si jeden z nejlepších českých windsurfařů posledních let Petr Kučera. 
Obliba adrenalinových vodních sportů roste. Zatímco dřív byl pohled na tažného draka v České republice spíš exotická podívaná, v současnosti už se kitesurfing stává masovou záležitostí, která je čím dál dostupnější. "Zájem lidí o kitesurfing i další aktivity se každý rok stupňuje," potvrzuje Aleš Kaczur ze zavedené Školy a půjčovny windsurfingu F4, která sídlí v Pasohlávkách v autokempu Merkur. 
Čtyřhodinový individuální kurz kitesurfingu vyjde v této škole na 1490 korun. 
Zpočátku se výuka odehrává na suchu a používá se cvičný drak. "Kitesurfing může být totiž docela nebezpečný sport, na bezpečnost hodně dbáme," ujišťuje Kaczur. 
Na Nových Mlýnech fouká často, když se však přece jen nepohne ani list, příznivci větrných sportů nemusejí smutnit. Mohou využít dva speciální vleky na wakeboarding – obdobu kitesurfingu bez potřeby draka. Menší vlek slouží začátečníkům, pro pokročilejší je připravený velký okruhový vlek. Zájemci mohou jezdit jak na prkně, tak na vodních lyžích, i když to na první pohled možná nevypadá, udržet se na vodě není pro sportovněji založené jedince zas taková věda. 
"Hodně jsme si tento sport oblíbili. Manžel s dcerou a synem jezdí na wake často," líčí Vlaďka Hudečková z Brna. O víkendu stojí hodina na vleku s veškerým vybavením 390 korun. 
Velký hit posledních letních sezon představuje paddleboarding – jízda ve stoje na plováku, při které se používá dlouhé pádlo. I na Nových Mlýnech se zdravý sport těší velké oblibě. "Když jdete k doktorovi, že vás bolí záda, tak vám většinou doporučí cviky na nestabilní ploše. 
Paddleboard je k tomu ideální. Posílíte vnitřní a posturální svalstvo," přibližuje Kaczur původem havajský sport. Za hodinové vypůjčení zaplatí zájemce 150 korun. 
Na březích Novomlýnských nádrží se nachází řada kempů, suverénně nejvíc lidí však míří za magnetem v podobě Aqualandu Moravia nedaleko Pasohlávek, největšího akvaparku v ČR. Loni ho jen v letních měsících navštívilo 320 tisíc lidí, což atrakci zařadilo mezi deset nevyhledávanějších míst na našem území. Na jižní Moravě suverénně vede. 
"Akvapark je jednoznačně jedna z nejvýznamnějších turistických nabídek. Jeho výhoda je, že láká tisíce turistů i mimo letní sezonu," vyzdvihla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jihomoravského kraje Zuzana Vojtová. 
Vedle adrenalinových atrakcí a dalších klasických radovánek najdou návštěvníci v areálu i aktivity, které byste v akvaparku nečekali. Po celé léto plánuje i další akce ve spolupráci se zábavním vědeckým centrem Vida a Hvězdárnou a Planetáriem Brno. "Lidé se mohou těšit na pozorování Slunce, netradiční pokusy a vědeckou manéž," vyjmenoval ředitel vodního světa Petr Pavlacký. 
Jak se tam dostat: Autobusem číslo 105 z Brna směr Mikulov do Pasohlávek, poté pěšky do kempu ATC Merkur. Autem z Brna směrem na Mikulov. Po 35 kilometrech, těsně před nájezdem na hráz přes jezero, je odbočka na ATC Merkur. 
Vstupné: Parkování stojí 50 korun na den. 
Otevírací doba: Je potřeba vyplnit a odeslat přihlášku na internetových stránkách www.f4.cz, poté obdržíte podrobnější informace. 
TIP Deníku: Víkendový kurz windsurfingu, až pět hodin denní výuky, zapůjčení kompletního vybavení. Cena za jednu osobu 1990 korun, vždy od soboty deseti hodin dopoledne do neděle pěti odpoledne. 
Víc info na www.f4.cz. 

Tam a zpátky. Putování po vodě a na koloběžce kolem Malé Skály 

Rodiny s dětmi, zdatní sportovci či parta kamarádů, všichni naleznete zalíbení v Malé Skále. Skloubíte zde historii, přírodu i sport. Výlet si můžete užít na vodě i na souši. Název "Tam a zpátky" v sobě skrývá jízdu na lodi z Žluté plovárny na Malé Skále do Dolánek u Turnova a zpáteční cestu na koloběžce. Možnost občerstvení najdete cestou v penzionu Křížky, nebo si užijete výhledy na krajinu a klidnou řeku. Pro plavbu si můžete vybrat kánoi či raft. Zejména o víkendech je bezpodmínečně nutné si loď i koloběžky předem rezervovat. Trasa měří 9 km. 

Jak se tam dostanete: V obci Malá Skála (u Turnova) zabočte z E65 doprava přes řeku, pak proti proudu. Otevírací doba: po–ne 9.00–18.00 TIP Deníku: Lidová architektury Boučkova a Dlaskova statku. 

Jezero Barbora v Oldřichově: Na potápěče čeká i vrak wartburgu 

Jezero Barbora u Teplic vzniklo zatopením zbytkové jámy po těžbě hnědého uhlí. Voda je v něm i v horkých dnech kvalitní a bez sinic. Právě proto patří k vyhledávaným místům pro potápěče. Jezero o ploše 55 hektarů má maximální hloubku vody 60 m. Před potápěčskou základnou v hloubce devět metrů je keson, výcviková plata jsou v hloubce šest a 22 metrů. V sedmi metrech pak levituje vrak wartburgu. Vše je označeno bójemi. Mezi jednotlivými atrakcemi jsou vyvázána lana. Zhruba ve třiceti metrech leží surf, a ve 46 metrech pak dokonce kanoe. 

Jak se tam dostat: K Barboře jezdí v létě speciální rekreační spoje linky č. 143 z Benešova náměstí v Teplicích. Otevírací doba pláže: po–ne 8.00–19.00 TIP Deníku: Své místo tu mají i příznivci nudistiky. 

Nejdelší přírodní vodní skluzavku v Česku najdete v Luhačovicích 

Na nejdelší přírodní skluzavce řádí děti i dospělí v Hotelu Vega v lázeňském městě Luhačovice. Vystavěna byla v bývalém zorbingovém korytě a využívají ji nejen ubytovaní hosté. Skluzavka je dlouhá neuvěřitelných 150 metrů a má 25metrové převýšením. Hned vedle se nachází i opalovací písečná pláž s lehátky, deštníky a převlékací kabinkou. Jedna jízda vyjde návštěvníky na dvacku. Za odpolední klouzání zaplatí stokorunu, za celodenní o padesát korun víc, v obou případech mají ale volný vstup do blízkého hotelového bazénu. 

Jak se tam dostanete: Po E50 do Uherského Brodu, pak odbočit na Luhačovice, skluzavka je u Hotelu Vega. Otevírací doba: po–ne 10.00–13.00 a 14.00–17.00 TIP Deníku: 20procentní sleva do sportovního areálu. 

Adrenalinové Česko: PO 24. 7.: ve vzduchu ÚT 25. 7.: na vodě ST 26. 7.: na kole ČT 27. 7.: na lanech PÁ 28. 7.: rukama nohama CO DÁL? Naše země není jen o adrenalinu, je rovněž plná mystiky a záhad. Řadu z nich vám představíme. TAJEMNÉ ČESKO startuje už tuto sobotu v příloze VÍKEND. 

Foto: Shutterstock 

Foto: VELKÝ HIT. Poslední letní sezony jsou na nádrži ve znamení paddleboardingu, tedy jízdy ve stoje na plováku. Na nádrži se ale holduje i klasickým vodním sportům jako třeba jachtingu. 
Foto: NEJEN VÍTR A VLNY. Vedle adrenalinových atrakcí najdou návštěvníci v areálu i aktivity, které byste v akvaparku nečekali. Po celé léto se zde konají akce ve spolupráci se zábavním vědeckým centrem Vida a Hvězdárnou a Planetáriem Brno. 

Foto: 3x Deník 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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59. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.80 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: regiontrebicsko.cz 
Datum: 21.07.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.regiontrebicsko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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60. Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony     
Skóre: 0.68 
Název: Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony 
Zdroj: plzensky.denik.cz 
Datum: 19.07.2017 
Číslo: 200 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Karel Sopr 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/jachtar-krizek-si-zaleta-na-mori-u-barcelony-20170719.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Za17CS0007.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachtař, Jachtaři 
Plzeň – Prestižní jachtařská Flying Phantom Extreme Sailing Series pokračuje ve španělské Barceloně a bude u toho i česká posádka týmu Masterlan. 

"Za kormidlem létajícího katamaranu Phantom se tradičně představí zkušený plzeňský mořeplavec David Křížek, ale Milana Harmáčka na kosatce tentokrát nahradí Zdeněk Adam. 
"Milan si při předchozím závodu na Madeiře během jedné z kolizí poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je bohužel mimo hru. Zranění je bolestivé, ale doufejme, že do dalšího startu v Hamburku bude Milan v pořádku. Teď v Barceloně nás bude podporovat ale jen v pozici trenéra," vysvětlil David Křížek s tím, že náhradník Zdeněk Adam je nesmírně zkušený kosatník. 
"Společně jsme už něco odzávodili, třeba jsme dokázali dojet na čtvrtém místě na mistrovství světa i na mistrovství Evropy katamaránů třídy Tornado. Na Flying Phantomu má ale Zdeněk nalétáno pouze půl hodiny," podotkl Křížek. 

Adamovi během loňského tréninku ve Švýcarsku praskl meniskus a od té doby na Phantomovi neseděl. 
"Nicméně je ve skvělé fyzické kondici, je o deset kilo lehčí než Milan a navíc má úžasný cit pro vyvážení lodě i plachet. Nevýhodou je nezkušenost s foilováním a nastavováním Phantomu. Věřím ale, že se s lodí rychle sžije," prohlásil jachtař. 
Závod v Barceloně začíná ve čtvrtek a potrvá čtyři náročné dny. 
Jachtaři budou vyplouvat z olympijské maríny, ale závodit se bude přímo před hotelem W Barcelona. Průběh závodu bude možné sledovat na ČT Sport. 
"Konkurence je obrovská, tak nám držte palce," vzkázal domů David Křížek." 

URL| http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/jachtar-krizek-si-zaleta-na-mori-u-barcelony-20170719.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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61. Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony     
Skóre: 0.68 
Název: Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 19.07.2017 
Autor: CREA:, Karel Sopr 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/jachtar-krizek-si-zaleta-na-mori-u-barcelony-20170719.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachtař, Jachtaři 
Za kormidlem létajícího katamaranu Phantom se tradičně představí zkušený plzeňský mořeplavec David Křížek, ale Milana Harmáčka na kosatce tentokrát nahradí Zdeněk Adam.  
"Milan si při předchozím závodu na Madeiře během jedné z kolizí poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je bohužel mimo hru... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_61.wmf


  
62. Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony     
Skóre: 0.69 
Název: Jachtař Křížek si zalétá na moři u Barcelony 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 19.07.2017 
Str.: 16 
Náklad: 11390 
Číslo: 165 
Rubrika: Sport 
Autor: (ks) 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Tachovský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: PD16516E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachtař, Jachtaři, Davida, Křížka 
Plzeň – Prestižní jachtařská Flying Phantom Extreme Sailing Series pokračuje ve španělské Barceloně a bude u toho i česká posádka týmu Masterlan. 
Za kormidlem létajícího katamaranu Phantom se tradičně představí zkušený plzeňský mořeplavec David Křížek, ale Milana Harmáčka na kosatce tentokrát nahradí Zdeněk Adam. 
"Milan si při předchozím závodu na Madeiře během jedné z kolizí poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je bohužel mimo hru. Zranění je bolestivé, ale doufejme, že do dalšího startu v Hamburku bude Milan v pořádku. Teď v Barceloně nás bude podporovat ale jen v pozici trenéra," vysvětlil David Křížek s tím, že náhradník Zdeněk Adam je nesmírně zkušený kosatník. 
"Společně jsme už něco odzávodili, třeba jsme dokázali dojet na čtvrtém místě na mistrovství světa i na mistrovství Evropy katamaránů třídy Tornado. Na Flying Phantomu má ale Zdeněk nalétáno pouze půl hodiny," podotkl Křížek. 
Adamovi během loňského tréninku ve Švýcarsku praskl meniskus a od té doby na Phantomovi neseděl. 
"Nicméně je ve skvělé fyzické kondici, je o deset kilo lehčí než Milan a navíc má úžasný cit pro vyvážení lodě i plachet. Nevýhodou je nezkušenost s foilováním a nastavováním Phantomu. 
Věřím ale, že se s lodí rychle sžije," prohlásil jachtař. 
Závod v Barceloně začíná zítra a potrvá čtyři náročné dny. 
Jachtaři budou vyplouvat z olympijské maríny, ale závodit se bude přímo před hotelem W Barcelona. Průběh závodu bude možné sledovat na ČT Sport. 
"Konkurence je obrovská, tak nám držte palce," vzkázal domů David Křížek. 

Foto: DRŽTE PALCE. Davida Křížka v Barceloně doplní Zdeněk Adam, který zaskočí za zraněného Milana Harmáčka. 
Foto: Masterlan 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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63. Padesát osm medailí vybojovala reprezentace Libereckého kraje     
Skóre: 0.40 
Název: Padesát osm medailí vybojovala reprezentace Libereckého kraje 
Zdroj: libereckenovinky.cz 
Datum: 15.07.2017 
Číslo: 196 
Rubrika: regiony 
Odkaz:   http://www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/padesat-osm-medaili-vybojovala-reprezentace-libereckeho-kraje/  
ProfilID: ISA 
Domicil: K2Ea17CO0001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachting 
Skvělých 58 medailí přivezli mladí sportovci Libereckého kraje z letních olympijských her. 

Padesát osm cenných kovů vybojovala reprezentace Libereckého kraje na VIII. letní olympiádě dětí a mládeže 2017, která probíhala od 24. do 29. června 2017 v Jihomoravském kraji. Celkem 3 623 mladých sportovců ze všech krajů se utkalo v 91 disciplínách dvaceti dvou letních sportů. 

Liberecký kraj, který se umístil na pěkném 8. místě, reprezentovalo 249 sportovců. Ti se utkali o medaile ve 20 letních sportech – atletika, fotbal, badminton, basketbal, jachting, cyklistika, házená, karate, orientační běh, plavání, sportovní střelba, tenis, triatlon, moderní gymnastika, baseball, florbal, sportovní gymnastika, stolní tenis, volejbal a plavání handicapovaných. 

Nejúspěšnější disciplínou pro náš kraj se stalo plavání, v které nominovaní získali 8 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí. Mezi chlapci zazářil Jakub Bursa se čtyřmi zlatými medailemi a mezi dívkami Bára Matošková se třemi zlatými a třemi stříbrnými. 

Úspěšní byli sportovci také v orientačním běhu, ze kterého Anna Karlová a Matěj Tkáč přivezli zlato i stříbro nebo v atletice, ve které získala Adéla Novotná dvě sprinterská zlata, po jednom přidala Magdaléna Kubáčková, stříbro dovezli Michal Hanyk, Jakub Šafář, Kateřina Richterová a Barbora Velíšková. 

Karatisté vybojovali celkem 10 cenných kovů, ten nejcennější získal kata team starších žáků a žákyň. Velkým úspěchem byla rovněž zlatá medaile volejbalistek. Do medailové sbírky také přispěl třemi kovy cyklista Luboš Komínek, tři medaile přidali sportovní střelkyně a střelci a medaile zacinkala i v triatlonu, stolním tenisu a tenisu. 

"Takto dobře zorganizovanou akci jsem už dlouho nezažil. Rád bych poděkoval všem, co se o to zasloužili - krajským organizátorům, sportovním svazům a oddílům, trenérům a v neposlední řadě také rodičům. Pochvalu a poděkování samozřejmě zaslouží i mladí sportovci a sportovkyně. Myslím, že udělali dobré jméno Libereckému kraji," uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana, který se v otázce možné podpory dalších ročníků olympiády dětí a mládeže vyjadřuje kladně "u mě je podpora účasti jasná a hlas v zastupitelstvu jistý." 

Série olympiád dětí a mládeže bude pokračovat zimní variantou Her na přelomu ledna a února 2018 v Pardubickém kraji. Libereckenovinky.cz informovala Andrea Fulková z Krajského úřadu Libereckého kraje. 

(jv,libereckenovinky.cz foto:kú) 

URL| http://www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/padesat-osm-medaili-vybojovala-reprezentace-libereckeho-kraje/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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64. Jachtařský český tým MASTERLAN s Davidem Křížkem na Flying Phantom Extreme Sailing Series     
Skóre: 0.81 
Název: Jachtařský český tým MASTERLAN s Davidem Křížkem na Flying Phantom Extreme Sailing Series 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 15.07.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtarsky-cesky-tym-masterlan-s-davidem-krizkem-na-flying-phantom-extreme-sailing-series/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Davidem (2), Křížkem (2), David (2), Křížek (2), Jachtaři, regatu, regaty 
Jachtařský český tým MASTERLAN s Davidem Křížkem na Flying Phantom Extreme Sailing Series 

Jachtařský tým MASTERLAN odlétá do španělské Barcelony, aby se zúčastnil dalšího závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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65. Team MASTERLAN míří do Španělska     
Skóre: 0.80 
Název: Team MASTERLAN míří do Španělska 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 15.07.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/krizek-poleti-na-flying-phantomu-ve-spanelsku/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), Davidem, Křížkem, Jachtaři, regatu, regaty 
Za kormidlem se tradičně představí David Křížek, ale na kosatce tentokrát Milana Harmáčka nahradí Zdeněk Adam. Milan si totiž během závodu na Madeiře poškodil kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je venku ze hry. Zranění je velmi bolestivé a nedovoluje ani běžnou fyzickou přípravu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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66. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.82 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: mbudejovicko.cz 
Datum: 15.07.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.mbudejovicko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (4), Koláček (4), jachtaři 
Daniel Vodička, Lodní noviny nepublikováno  
Ilustrační foto  
Autor: Milan Koláček  
V posledních dnech na sebe svými výkony v náročném mezinárodním jachtařském závodě upoutal pozornost Čech, který si svou první loď postavil v obci Zastávka na Rosicku, kde dnes žijí jeho rodiče... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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67. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!     
Skóre: 0.80 
Název: První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc! 
Zdroj: akcezabrnem.cz 
Datum: 15.07.2017 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/aktualne/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
cz se nedávno objevil článek o úspěšném českém jachtaři Milanu Koláčkovi, počátky jehož jachtařské vášně se pojí s obcí na Rosicku – Zastávkou, kde si postavil svou první loď. 

"Koláček píše pohádku o tom, jak český kluk odešel na Nový Zéland naučit se stavět lodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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68. Titul berou Chalupníkovi, Hoffmann a Petřík sedmí     
Skóre: 0.65 
Název: Titul berou Chalupníkovi, Hoffmann a Petřík sedmí 
Zdroj: Jihlavský deník 
Datum: 14.07.2017 
Str.: 14 
Náklad: 940 
Číslo: 161 
Rubrika: Sport /Publicistika 
Autor: (kaf) 
Odkaz:   http://wwwjihlavsky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Havlíčkobrodský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U161j14A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Benjamín, Přikryl, jachtařům 
Škrdlovice – Prázdninové dny patří vodním sportům, takže pozadu nechtěli zůstat ani jachtingoví pořadatelé na Velkém Dářku. Na "moři Vysočiny" se utkali závodníci z celé České republiky, jachtařský klub YC Velké Dářko zorganizoval mezinárodní mistrovství České republiky v třídě Vaurien. 
Celkově se mistrovství zúčastnilo patnáct dvouposádkových lodí, které patří k české špičce. K těmto reprezentantům se na závěr akce ještě přidali závodníci exolympijské lodní třídy Evropa a olympijské třídy Laser Radial. Celkově bylo k vidění přes padesát plachetnic. Povětrnostní podmínky jsou na Velkém Dářku nejlepší v celé republice. Letní teploty a silný vítr připomínaly přímořské podnebí. 
Někteří závodníci se nevyhnuli i převrácení lodě. I toto pořadatelé měli důkladně nacvičeno. "Veškerý pořadatelský tým na vodě je vyškolen. Vodní hladinová služba již je standardně součástí jakýchkoli jachtařských akcí, proto i rodiče uvažující o vhodném sportu pro své ratolesti se nemusí bát," řekl hlavní rozhodčí Richard Kafka. 
Mistrovství ČR vyhrála se značným náskokem posádka manželů Chalupníkových z Břeclavi. Místní posádka ve složení Hofmann-Petřík skončila na sedmém místě. Ve třídě Evropa zvítězil Marek Směšný a ve třídě Laser Radial si dojel pro výhru Benjamín Přikryl. 

Foto: ČESKÁ ŠPIČKA. Rybník na Žďársku Velké Dářko patřil opět nejlepším českým jachtařům. 
Foto: René Rámiš 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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69. Křižníky ovládly jezero     
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Klíčová slova: regata (3), regaty (2), jachtaři, jachtingu, jachtaře 
Máchovo jezero se zásluhou party nadšenců znovu stává Mekkou plachetnic 

5plus2 

DOBRÁ ZPRÁVA STARÉ SPLAVY /Už slavný Karel Hynek Mácha zmiňuje ve svém Máji "bílé plachty houpané větrem". Plachetnice patří k Máchovu jezeru stejně Bezděz na obzoru. V roce 1932 uspořádali splavští jachtaři první závod plachetnic. Na jejich slavnou historii navázal 1. a 2. července závod O Pohár White Queen, pořádaný nadšenci a amatéry s láskou ke starým dřevěným lodím. 
Pohár je unikátní v jedné věci: zatímco laminátové či plastové jachty můžete na jezeře vídat poměrně běžně, závod sdružuje jen ty dřevěné. Dřevo se ke stavbě plachetnic dnes již téměř nepoužívá a tak nabízí závod téměř retro atmosféru. 
"Mottem této regaty je projevit obdiv a úctu ke stavitelům dřevěných plachetnic a jejich současným majitelům a navázat tak na osmdesátiletou tradici plachtění a jachetního sportu na Máchově jezeře. Nedílnou součástí této regaty je vedle jachtařského zápolení v duchu zdravého sportovního kamarádství i část společenská, oslavující lidskou pospolitost a krásu Máchova jezera s panoramatem hradu Bezděz," vysvětluje Václav Škába, jeden z organizátorů. 
Dřevěným plachetnicím této třídy se říká jolový křižník a přestože název může budit dojem válečné lodi, plavidla jsou dlouhá 6,5 metru a široká 2,2 metru. Závod je otevřený a jsou na něm vítáni majitelé a posádky dřevěných plachetnic z domova i ciziny. Během prvního červencového víkendu se jel už osmý ročník a posádek pokaždé přibývá. V roce 2013 se z jednodenního závodu stala čtyřdenní akce a Pohár White Queen navštívilo až sto lidí, také německá televizní stanice ARD. 
Letos přihlížely závodům tisíce lidí rozmístěných různě na březích jezera, přátelé účastníků, letní hosté a příznivci jachtingu. "Lze si jen přát, aby jich v příštích letech ještě přibylo. Z klukovské sázky o basu šampaňského se časem stala nádherná regata, které se letos zúčastnilo 18 lodí a 45 členů posádek," dodává Václav Škába. 
O Pohár White Queen je fanouškovský závod a jeho výsledky se nezapočítávají do žádných žebříčků. Přesto účastníci neváhají své lodě opečovávat, zdokonalovávat a různě vylepšovat, aby zhruba devítikilometrovou trasu ze starosplavské zátoky kolem obou ostrůvků zvládli co nejrychleji. O vítězi ale více než cokoliv jiného rozhoduje vítr a schopnost využít jej. 

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 

Křižníky ovládly Máchovo jezero 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1 

Závody plachetnic zvané O Pohár White Queen mají své kořeny v roce 2010, kdy se přátelé Adam Forman a Kamil Kolesa vsadili, čí loď je rychlejší. Kolesa s White Queen porazil Formanova Racka a na počest tohoto vítězství nesou závody titul White Queen. 
"Dobrý závod potřebuje pořádný večírek, medaile a pohár. To vše jsme měli. A tak se odstartovaly závody, společenská událost, která měla všechny předpoklady stát se zábavnou akcí uprostřed léta, která nadchne jachtaře i návštěvníky a obyvatele Máchova jezera," vysvětluje Adam Forman, spoluzakladatel závodů. 
V následujících letech se již regata pořádala ve spolupráci penzionu Rut Formanovi a Jachetního klubu JMJ Staré Splavy, který byl založen v roce 1946 jako nástupce českých a německých plachtičů ze třicátých let. 
Regata je vypsána pro dvě kategorie lodí, a to kajutové a ostatní. V kategorii ostatní tak mohli diváci spatřit lodě tříd Jolový křižník, Beluga, Vltava, O-jola, Finn, Flying Dutchman, Wander jola, Pirát. 
Zajímavostí je, že závody jsou od počátku spojené s rodem Formanů, potomků a příbuzných slavného českého režiséra a držitele amerických Oscarů Miloše Formana. Posádku plachetnice Racek tak tvoří například režisérův synovec, výtvarník Pavel Forman, dále pak režisérův prasynovec Adam a další synovec, architekt Jan. Bez nich by se závody nekonaly. 
Ostatně samotné závody jsou spojeny i s penzionem Rut, kdysi založeným režisérovým otcem Rudolfem a matkou Annou. 
Malebná vila na břehu jezera je živoucí galerií malíře Pavla Formana, Milošova bratra, můžete se tu ale ubytovat v pokoji, kde Oscary ověnčený režisér vyrůstal. Trávil tu dětství do roku 1950 a byl třeba při tom, když gestapo sebralo jeho otce a o dva roky později i matku. Penzion pak sebrali komunisté, rodině jej vrátili po revoluci a ta mu pak navrátila zašlou slávu. 

--- 

85 let uplynulo od prvního závodu plachetnic na Máchově jezeře. Vítězové O Pohár White Queen * Kategorie kajutové 1. místo Jolový křižník, kapitán Tereza Šťastná s posádkou Tomáš Šťastný, Jan Svárovský, Laura Havlíková 2. místo Jolový křižník Racek, kapitán Pavel Forman, posádka Jan Forman, Adam Forman 3. místo Jolový křižník R White Queen, kapitán Jaroslav Bernt, posádka Kamil Kolesa, Lukáš Rendl. * Kategorie ostatní 1. místo Pirát, kapitán Josef Mareček, kosatník Veronika Harcubová 2. místo Finn, kapitán David Jenšík 3. místo Wander jola, kapitán Míla Pokorný, kosatník Zdeněk Kraus 

Foto: Závod se jede v nádherných kulisách Máchova jezera. 
FOTO /JAN PROCHÁZKA 

Foto: V počátku závod dvou lodí, který se během osmi ročníků změnil ve hromadné klání dřevěných i jiných plachetnic. 
FOTO /MARTIN VYDRA 

Foto: Spoluzakladatelé závodu O Pohár White Queen a majitelé plachetnice Racek Adam, Jan a Pavel Formanovi (zleva). 
FOTO /MARTIN VYDRA 

Foto: Posádka vítězného křižníku White Queen. 
FOTO /MARTIN VYDRA 

Mutace - 5plus2 - Českolipsko 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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70. Z letní olympiády přivezli mladí sportovci z LK kraje 58 medailí     
Skóre: 0.40 
Název: Z letní olympiády přivezli mladí sportovci z LK kraje 58 medailí 
Zdroj: i-noviny.cz 
Datum: 13.07.2017 
Autor: Andrea Fulková 
Odkaz:   http://www.i-noviny.cz/ostatni-sporty/z-letni-olympiady-privezli-mladi-sportovci-z-lk-kraje-58-medaili  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting 
Ti se utkali o medaile ve 20 letních sportech – atletika, fotbal, badminton, basketbal, jachting, cyklistika, házená, karate, orientační běh, plavání, sportovní střelba, tenis, triatlon, moderní gymnastika, baseball, florbal, sportovní gymnastika, stolní tenis, volejbal a plavání handicapovaných... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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71. Po Velkém Dářku vítr proháněl bílé plachty     
Skóre: 0.65 
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ProfilID: ISA 
Domicil: RG28V10A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtaři, Benjamín, Přikryl 
Mistrovství vyhrála posádka manželů Chalupníkových z Břeclavi. Místní posádka ve složení Hofmann-Petřík se umístila na sedmém místě 

Škrdlovice – První prázdninový víkend na Velkém Dářku byl ve znamení bílých plachet. Na moři Vysočiny se utkali závodníci z celé České republiky. Aby taky ne, od pátku 30. června hostil jachtařský klub YC Velké Dářko Mezinárodní mistrovství České republiky v lodní třídě Vaurien. 
Celkově se mistrovství zúčastnilo patnáct dvouposádkových lodí, které patří k české špičce. K těmto reprezentantům se v sobotu a neděli ještě přidali závodníci exolympijské lodní třídy Evropa a olympijské třídy Laser Radial. Celkově bylo k vidění přes padesát plachetnic. 
Podmínky jsou na Velkém Dářku více než příznivé. 
Nejen vstřícnost a pohostinnost místního jacht klubu je mezi jachtaři již vyhlášená, ale i povětrnostní podmínky jsou nejlepší v celé České republice. Během pátku a soboty panovaly perfektní podmínky. Letní teploty a silný vítr připomínal přímořské podnebí. Někteří závodníci se nevyhnuli i převrácení lodě. I toto pořadatelé měli důkladně nacvičeno. "Veškerý pořadatelský tým na vodě je vyškolen. 
Vodní hladinová služba již je standardně součástí jakýchkoli jachtařských akcí, proto i rodiče uvažující o vhodném sportu pro své ratolesti se nemusí bát," řekl hlavní rozhodčí Richard Kafka. 
Mistrovství ČR vyhrála se značným náskokem posádka manželů Chalupníkových z Břeclavi. Místní posádka ve složení Hofmann-Petřík se umístila na sedmém místě. Ve třídě Evropa zvítězil Marek Směšný a ve třídě Laser Radial si dojel pro výhru Benjamín Přikryl. 

Foto: ČESKÁ ŠPIČKA NA DÁŘKU. Jachtařský klub YC Velké Dářko hostil Mezinárodní mistrovství České republiky v lodní třídě Vaurien. Celkově se mistrovství zúčastnilo patnáct dvouposádkových lodí, které patří k české špičce. K těmto reprezentantům se ještě přidali závodníci exolympijské lodní třídy Evropa a olympijské třídy Laser Radial. Celkově bylo k vidění přes padesát plachetnic. 
Foto: René Rámiš 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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72. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
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0  
Sdílet  
Daniel Vodička, Lodní noviny nepublikováno  
Ilustrační foto  
Autor: Milan Koláček  
V posledních dnech na sebe svými výkony v náročném mezinárodním jachtařském závodě upoutal pozornost Čech, který si svou první loď postavil v obci Zastávka na Rosicku, kde dnes žijí jeho rodiče... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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73. Jachtař Křížek obsadil se svým kolegou Harmáčkem 11. místo na prestižní Extreme Series     
Skóre: 0.79 
Název: Jachtař Křížek obsadil se svým kolegou Harmáčkem 11. místo na prestižní Extreme Series 
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ProfilID: ISA 
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Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtingu 
David Křížek a Milan Harmáček se jako první český tým v historii zúčastnila prestižní Extreme Sailing Series na foilujícím katamaránu Flying Phantom. Za čtyři dny bylo odjeto celkem 18 náročných rozjížděk ve všech možných povětrnostních podmínkách... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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74. Dvacet sedm zlatých medailí. Nejúspěšnější olympiáda dětí a mládeže přinesla kraji cenné kovy     
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ProfilID: ISA 
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Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtařů, Jakub, Dobří 
Závěrečný den Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže v Jihomoravském kraji přinesl výpravě Plzeňského kraje další cenné kovy. V celkovém hodnocení se kraj podle bodování umístil na skvělém 5. místě, avšak v medailovém pořadí krajů skončil na neuvěřitelném 3. místě s celkovým počtem 27 zlatých, 17 stříbrných a 15 bronzových medailí. 

Celkem sedm kovů v závěrečném dni vylovili z bazénu plavci. Další medaile přidal do své sbírky Tomáš Chocholatý a to po jedné zlaté, jedné stříbrné a bronzové. Stříbrné medaile přidali Martin Fait, Matěj Sladký, Markéta Šímová a Tomáš Filip. 
Boj o medaile 

Velmi úspěšný den prožili také orientační běžci. Na krátké trati získala mladší žákyně Kamila Richtrová a o dvě hodiny získal na té samé trati stříbrnou medaili její bratr Lukáš. V poslední den olympiády byly na Brněnské přehradě také ukončeny závody jachtařů. V lodní třídě RS Feva získala po zásluze zlatou medaili sourozenecká dvojice Tereza a Jakub Dobří. 

Na atletickém stadiónu získal nejcennější kov Jakub Davidík, a to v závodě starších chlapců na 300 m. V soutěži mladších dálkařek získala stříbrnou medaili Natálie Sajtlová a v souboji starších výškařů uspěl Daniel Schwarz, který získal bronzovou medaili. Poslední medaili z atletiky získala bronzová štafeta starších dívek v závodě na 4 x 60 m. Na olympijské střelnici se také konala poslední soutěž střelců, konkrétně šlo o soutěž mixů ve vzduchové pistoli. 

[relatedarticles/Psali jsme/16986] 

Ve finálovém souboji si mix Plzeňského kraje složený z Veroniky Schejbalové a Jakuba Sochora poradil se střelci z Ústeckého kraje a získal tak již šestý cenný kov pro Plzeňský kraj. Plzeňský kraj tak kraloval sportovním střelcům, když ze šesti závodů získal 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili. 

Jediným kolektivním sportem, který se dostal do bojů o medaile, byl basketbal, konkrétně chlapecká část výpravy. Tým vedený trenéry Stanislavem Marianem a Erikem Eismanem vstoupil do boje o třetí místo lépe a nad soupeřem z Vysočiny si udržoval solidní náskok. Ve čtvrté čtvrtině si výborně hrající tým Plzeňského kraje vybudoval až dvanácti bodový náskok. Tento náskok bohužel ještě nebyl rozhodující - soupeř ještě zabojoval a dokázal skóre dorovnat. 

Za mohutného povzbuzování vedení výpravy a také ostatních sportovců z Plzeňského kraje se mladí basketbalisté znovu dostali do vedení, na čemž měl největší zásluhy plzeňský rozehrávač Jakub Šurý. Tento náskok již plzeňští basketbalisté udrželi a vybojovali tak historické bronzové medaile. 
Rozloučení s olympijskou vlajkou 

Od 19:00 začal u Olympijského domu medailový ceremoniál, který od 20:30 plynule přešel do závěrečného ceremoniálu. Do slavnostního zakončení byli také zapojeni úspěšní sportovci jednotlivých krajů, kteří se zhostili rolí vlajkonošů. 

[relatedarticles/Psali jsme/13078] 

Za Plzeňský kraj nesl vlajku jeden z nejúspěšnějších medailistů olympiády, cyklista Matyáš Fiala, který na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže získal 4 zlaté a 1 bronzovou medaili. Po všech oficialitách byla stažena olympijská vlajka, která byla následně předána z rukou zástupců Jihomoravského kraje do rukou budoucího pořadatele Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 – Pardubického kraje. 

Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh na redakce@krajskelisty.cz. 

URL| https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/17135-dvacet-sedm-zlatych-medaili-nejuspesnejsi-olympiada-deti-a-mladeze-prinesla-kraji-cenne-kovy.htm 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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75. Jachting miluje odmalička. Nevzala mu ho ani těžká nehoda     
Skóre: 0.89 
Název: Jachting miluje odmalička. Nevzala mu ho ani těžká nehoda 
Zdroj: rozhlas.cz 
Datum: 10.07.2017 
Autor: Pavel Petr 
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/liberec/koktejl/_zprava/jachting-miluje-odmalicka-nevzala-mu-ho-ani-tezka-nehoda--1740047  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting (2), Daniel (2), Bína (2), Daniela, Bínu, regatě, jachtingem, jachtař 
Láska na celý život – to je jachting pro Daniela Bínu. Závodník reprezentující na vodní hladině barvy Jachtklubu Máchova Jezera Staré Splavy si tento sport oblíbil už jako malý kluk. A nepřestal se mu věnovat ani v okamžiku, kdy po těžkém úrazu zůstal na vozíku... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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76. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.94 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: akcezabrnem.cz 
Datum: 08.07.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (3), Koláček (3), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři 
Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech. Aktuálně pořádá sbírku na nové plachty 

pro svou závodní loď. Ta jako poděkování ponese jména všech dárců, kteří přispějí alespoň 250 Kč... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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77. Jachting bohužel nové zájemce příliš netáhne...     
Skóre: 0.66 
Název: Jachting bohužel nové zájemce příliš netáhne... 
Zdroj: Liberecký deník 
Datum: 07.07.2017 
Str.: 4 
Náklad: 2330 
Číslo: 155 
Rubrika: Liberecko/u nás doma 
Autor: (růž) 
Odkaz:   http://www.liberecky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: SI15504E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtaři, jachting, jachtařů 
Den otevřených dveří v Jachetním klubu Kristýna na stejnojmenném jezeru u Hrádku nad Nisou měl přilákat k tomuto sportu především děti. Jak se však ukázalo, přilákal spíše diváky a starší zájemce, kteří se pokoušeli o štěstí na windsurfingu. 
"Z devíti zájemců se nakonec pro výuku na plachetnici Optimist rozhodl pouze jeden sedmiletý a jeden devítiletý kluk. Zato se ukázali jako skvělí talenti. Oba po nezbytném vysvětlení, proč a jak může plachetnice plout i proti větru, dokázali během hodiny zvládnout manipulaci kormidlem a plachtami. Pod dohledem instruktora několikrát přepluli jezero na protější břeh a zpět," chválil předseda jachetního klubu Josef Vele dva malé odvážlivce. 
Poněkud odrostlejší kluci během dopoledne zvládli pod vedením druhého instruktora základy stability a ovládání windsurfingu. 
Hrádečtí jachtaři vědí, že o jachting není velký zájem, neboť je to sport vyžadující otužilost, zapojení těla a hlavy, a pro začátek také trochu odvahy. Ale i tak je předseda hrádeckých jachtařů spokojený, protože čtyři odvážlivci se už těší na další domluvené tréninky. "Možná se najdou i další adepti, podobnou akci totiž chceme uspořádat také ke konci letních prázdnin," dodal Vele. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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78. OBRAZEM: Po Velkém Dářku vítr proháněl bílé plachty     
Skóre: 0.65 
Název: OBRAZEM: Po Velkém Dářku vítr proháněl bílé plachty 
Zdroj: zdarsky.denik.cz 
Datum: 05.07.2017 
Autor: Roman Kafka 
Odkaz:   http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-po-velkem-darku-vitr-prohanel-bile-plachty-20170705.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, Benjamín, Přikryl 
Nejen vstřícnost a pohostinnost místního jacht klubu je mezi jachtaři již vyhlášená, ale i povětrnostní podmínky jsou nejlepší v celé České republice. Během pátku a soboty panovaly perfektní podmínky. Letní teploty a silný vítr připomínal přímořské podnebí... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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79. Dřevěné plachetnice brázdí Máchovo jezero díky slavné rodině Formanů     
Skóre: 0.46 
Název: Dřevěné plachetnice brázdí Máchovo jezero díky slavné rodině Formanů 
Zdroj: regiony.impuls.cz 
Datum: 05.07.2017 
Autor: Jan Procházka 
Odkaz:   http://regiony.impuls.cz/jachtarska-regata-machovo-jezero-d4u-/liberecky-kraj.aspx?c=A170705_072006_imp-liberecky_kov  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Regata (3), regaty (2) 
O uplynulém víkendu tu uspořádali už osmý ročník jachtařské regaty dřevěných lodí poháněných větrem. 

"Mottem této regaty je projevit obdiv a úctu ke stavitelům dřevěných plachetnic a jejich současným majitelům a navázat tak na tradici plachtění a jachetního sportu na Máchově jezeře... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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80. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.82 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: regionkurimsko.cz 
Datum: 04.07.2017 
Číslo: 185 
Rubrika: Sport 
Autor: Daniel Vodička, Lodní noviny 
Odkaz:   https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Ba17CD0002.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (3), Koláček (3), jachtaři 
V posledních dnech na sebe svými výkony v náročném mezinárodním jachtařském závodě upoutal pozornost Čech, který si svou první loď postavil v obci Zastávka na Rosicku, kde dnes žijí jeho rodiče. 

Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 

Do cíle poslední etapy doplul Milan 23. června ráno. Za sebou měl téměř čtyři extrémně těžké dny a noci na moři, více než 500 mil v náročných vodách západní Bretaně a kanálu La Manche. Tím nejnáročnějším tentokrát nebylo bouřlivé počasí, ale naopak absence větru na počátku etapy, která Milana odsunula až do čtvrté desítky startujících. Z této pozice se pak jen velmi těžko probojovával zpět. 

Milan Koláček, Foto: Yan Zedda 

Od chvíle, kdy se zvedl vítr a podmínky se srovnaly, dokazoval náš reprezentant svoji kvalitu a ve vyrovnaném startovním poli se začal probojovávat dopředu. Se spinakerem je znát, že Milan patří mezi nejrychlejší. 

I když Milan bojoval ze všech sil, do cíle již mnoho nezbývalo. Nakonec z toho byla 29. příčka v poslední etapě, jen 50 minut za vítězným Charlie Dalinem. 

Milan Koláček, Foto: Eva Skořepová 

V celkovém pořadí závodu skončil Milan při své premiéře mezi ostřílenými harcovníky ve středu startovního pole na 21. příčce. Celkově zvítězil Nicolas Lunven na Generali, před Adrienem Hardym na Agir Recouvrement a Charliem Dalinem Na Skipper Macif 2015. Mezi nováčky je z toho výborné čtvrté místo. 

Závod La Solitaire URGO Le Figaro, Foto: Alexis Courcoux 

Konečné výsledky najdete zde. 

URL| https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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81. Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě     
Skóre: 0.82 
Název: Milan Koláček s kořeny ze Zastávky byl 4. v nejnáročnějším jachtařském závodě 
Zdroj: velkobitessko.cz 
Datum: 04.07.2017 
Číslo: 185 
Rubrika: Sport 
Autor: Daniel Vodička, Lodní noviny 
Odkaz:   https://www.velkobitessko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O7Za17CD0002.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (3), Koláček (3), jachtaři 
V posledních dnech na sebe svými výkony v náročném mezinárodním jachtařském závodě upoutal pozornost Čech, který si svou první loď postavil v obci Zastávka na Rosicku, kde dnes žijí jeho rodiče. 

Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě. 

Do cíle poslední etapy doplul Milan 23. června ráno. Za sebou měl téměř čtyři extrémně těžké dny a noci na moři, více než 500 mil v náročných vodách západní Bretaně a kanálu La Manche. Tím nejnáročnějším tentokrát nebylo bouřlivé počasí, ale naopak absence větru na počátku etapy, která Milana odsunula až do čtvrté desítky startujících. Z této pozice se pak jen velmi těžko probojovával zpět. 

Milan Koláček, Foto: Yan Zedda 

Od chvíle, kdy se zvedl vítr a podmínky se srovnaly, dokazoval náš reprezentant svoji kvalitu a ve vyrovnaném startovním poli se začal probojovávat dopředu. Se spinakerem je znát, že Milan patří mezi nejrychlejší. 

I když Milan bojoval ze všech sil, do cíle již mnoho nezbývalo. Nakonec z toho byla 29. příčka v poslední etapě, jen 50 minut za vítězným Charlie Dalinem. 

Milan Koláček, Foto: Eva Skořepová 

V celkovém pořadí závodu skončil Milan při své premiéře mezi ostřílenými harcovníky ve středu startovního pole na 21. příčce. Celkově zvítězil Nicolas Lunven na Generali, před Adrienem Hardym na Agir Recouvrement a Charliem Dalinem Na Skipper Macif 2015. Mezi nováčky je z toho výborné čtvrté místo. 

Závod La Solitaire URGO Le Figaro, Foto: Alexis Courcoux 

Konečné výsledky najdete zde. 

URL| https://www.velkobitessko.cz/zpravy/sport/9937--Milan-Kolacek-s-koreny-ze-Zastavky-byl-4-v-nejnarocnejsim-jachtarskem-zavode.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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82. FOTO - Jachtaři na Velkém Dářku Po "moři Vysočiny" se prohánělo pět desítek lodí     
Skóre: 0.40 
Název: FOTO - Jachtaři na Velkém Dářku Po "moři Vysočiny" se prohánělo pět desítek lodí 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 04.07.2017 
Str.: 15 
Mutace: Mladá fronta DNES - Vysočina 
Náklad: 164820 
Číslo: 154 
Rubrika: Kraj Vysočina 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M154L15C.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: - 
Foto: Muž přes palubu Začátek letních prázdnin se na rybníku Velké Dářko už tradičně nese ve znamení jachtařských závodů. Více než pět desítek lodí na "moři Vysočiny" bojovalo v rámci mistrovství České republiky ve dvouposádkové lodní třídě Vaurien a zároveň v Šilhánkově memoriálu: podniku Českého poháru jednoposádkových lodí Evropa a Laser Radial. Z vítězství v republikovém šampionátu se v konkurenci patnácti posádek radovala dvojice Miloslav Chalupník – Kateřina Chalupníková z týmu VC Dyje Břeclav. Ve třídě Evropa mezi šestadvaceti závodníky zvítězil Marek Směšný, třídu Laser Radial ovládl Benjamín, jenž za sebou nechal dvanáct soupeřů. Foto: Tomáš Blažek, MAFRA 

Mutace - Mladá fronta DNES - Vysočina 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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83. Na jachtách za hubičku proděláte     
Skóre: 0.70 
Název: Na jachtách za hubičku proděláte 
Zdroj: MARKETING SALES MEDIA 
Datum: 03.07.2017 
Str.: 24 
Náklad: 5000 
Číslo: 28 
Rubrika: příběh 
ProfilID: ISA 
Domicil: K7FA17282401.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: jachtař (4), jachting (2), jachtingu, jachtařů, jachtaři, jachtaře 
Mořský vlk a jachtař Jiří Zindulka se nedostal ke svému podnikání náhodou. Podniká v oboru, kterému se věnoval celý život, jen to pak začal dělat pořádně, jak sám říká. 

Firma Zindulka, která nese jméno svého zakladatele, pronajímá jachty a nabízí kapitánské kurzy. Důvod, proč se Jiří Zindulka rozhodl v roce 1994 začít pronajímat jachty profesionálně, byl prozaický. "Při každé příležitosti jsem odjel na moře a po dvou letech jsem viděl, že jsem v podstatě nezaměstnatelný. Tehdy nikdo nebyl ochotný tolerovat mi čtyři měsíce v roce neplaceného volna, jenže mě to na moře táhlo," říká jachtař. Věděl, že nejlepší by bylo živit se loděmi, a protože to tehdy nikdo nedělal, začal s tím sám. Díky tomu, že byl v Čechách jako jachtař poměrně známý, přemluvil šéfa jedné malé cestovní kanceláře k pronájmu lodí. "Rok nato jsme měli sedm lodí, z toho jedna byla moje a na ostatních dělali kapitány jejich majitelé," popisuje začátky Jiří Zindulka, a protože v Chorvatsku byla válka, začali jezdit do Turecka. 

Hlavně na moře 

V roce 1995 přibral do firmy společníka, koupili na úvěr první dvě vlastní lodě a rok nato další čtyři. Starat se o vlastní lodě bylo finančně i časově náročné a v roce 1997 zůstal na provoz firmy opět sám. "Byl jsem z toho otrávený, protože jsem celé dva roky řešil jenom chod firmy a na moři jsem byl za celou dobu tak týden. A to bylo přesně to, co jsem na samotném začátku nechtěl," popisuje. Chtěl začít pracovat normálně, ale opět narazil na stejný problém, kdy mu nikdo nechtěl dát tři měsíce volna. Pak ho kamarád požádal, zda by mu sehnal loď, a když Jiří Zindulka viděl, jaká z toho byla provize, rozhodl se pustit se do toho znovu. Tentokrát ovšem bez vlastních lodí, jen pronájmy zprostředkovávat. 
"Postupně jsem se spojil s řadou společností, které lodě pronajímaly. Všechny byly ze zahraničí, a tak jsem jim nabídl zastoupení v ČR. Zároveň jsem dělal kurzy námořního jachtingu, což mě bavilo, protože jsem mohl trávit 10 až 15 týdnů na moři, učil jsem lidi jezdit a to bylo přesně ono," říká. Organizoval navíc expedice a sportovní plavby, díky pronájmům měl totiž dostatek financí, které mu to umožňovaly. 

Změna strategie 

V roce 1995 skončila válka v Chorvatsku a rok poté začali do této oblasti opět jezdit s prvními klienty. Chorvatsko je i z hlediska Evropy nejsilnější destinace na jachting a tvoří 80 procent všech plaveb. Hned poté se nejvíce jezdí do Řecka a Itálie, můžete se ale vydat i do Karibiku či na Seychely. "Ročně vyrazí na jachtu do Chorvatska až 40 tisíc Čechů," uvádí Jiří Zindulka. V roce 2012 měli 326 pronájmů ročně, loni dosáhli hranice téměř tisícovky pronájmů (z toho 870 bylo Chorvatsko) a letošní cíl je až 1600 lodí. Křivka stoupala, firma rostla, ale Jiří Zindulka není typický podnikatel, jelikož se o strategie nikdy moc nezajímal. "Moje strategie vždycky byla – máme nějaké peníze na účtě, tak bezva. Konkrétní prodejní výsledky, průměrné provize a obraty, to mě nikdy nijak zvlášť nezajímalo, ale před čtyřmi lety se to muselo změnit," popisuje další vývoj firmy, kdy přizval v roce 2013 jako společníka Tomáše Vondráčka, spolumajitele firmy Actum. "Díky Tomášovi se firma změnila, kdyby to bylo postavené jen na mně, bylo by to sice dobrodružné, ale nemělo by to moc řád. Cítil jsem, že pokud chci, aby firma rostla, tak by to s mým stylem vedení už prostě nešlo," říká ke změně jachtař. 
Dříve se objednávky realizovaly po e-mailu a telefonu, poslední rok a půl je proces automatizovaný prostřednictvím on-line systému. To aby měli obchodníci co nejvíce času na komunikaci se zákazníky. Loni také firma provozovala call centrum, letos jeho provoz ale kvůli návalu objednávek pozastavili a plánují ho obnovit opět příští rok, zatím funguje na telefonu všech šest lidí ze společnosti. "Snažíme se s klienty komunikovat od začátku až do konce nákupního procesu. Po dovolené se ptáme na spokojenost a před ní zase nabízíme novou. Zřejmě i díky tomu se k nám až devadesát procent klientů vrací," vysvětluje Jiří Zindulka. 

Vývojová laboratoř 

Marketingová komunikace firmy probíhá také téměř výhradně on-line. "Snažíme se hodně mířit na lidi, kteří jachting neznají, začínají s ním nebo o tom sní celý život. Lidé k nám dříve přicházeli potom, co se někde jinde zklamali. My je ale chceme chytnout hned na začátku," popisuje Zindulka. Dělají PPC kampaně, optimalizovali a integrovali vyhledávače do jednoho systému a podobně. Web je hodně obsahový, možná až moc na úkor prodeje, což se teď snaží změnit. Jednou týdně posílají newslettery, v databázi mají nyní asi 17 tisíc aktivních klientů a vzhledem tomu, že roste každým dnem, plánují personalizaci. "Do budoucna je to neudržitelné. Nemůžeme spamovat lidi něčím, co je nezajímá," říká Jiří Zindulka a dodává: "Díky těsnému spojení s firmou Actum a Actum+ máme k dispozici nejmodernější softwary. Pro Actum+ fungujeme jako taková vývojová laboratoř, na které si zkouší nové věci," tvrdí Zindulka. 
Personalizace především 

Marketing není na rozdíl od konkurence postavený jen na nízké ceně. "Měl jsem vlastní lodě a vím, jaké náklady jsou s tím spojené. Snažíme se proto netlačit majitele lodí na nižší cenu jako většina konkurence," říká Zindulka. Společnosti, které nabízely nejnižší ceny, už podle něj neexistují. Volí raději cestu přidané hodnoty – například všem zákazníkům do Chorvatska nabízejí internet zdarma, 1 GB dat denně zdarma na lodi nebo za malou cenu pronájem různých hraček na moře. Slevy pro vracejícího se zákazníka existují, ale bodový věrnostní program firma zatím nemá, ačkoli o tom už několik let uvažuje. "Chceme se soustředit na personalizaci a práci s daty. Hromadné nabízení výhod neosloví tak jako konkrétní nabídky," říká o plánech Jiří Zindulka. 
Vzhledem k tomu, že 90 procent jachtařů se po první zkušenosti na moře vrací, velký potenciál vidí podnikatel ve firemních akcích. "Pro nás je to obchodně zajímavé a pro firmy zase něco netradičního, navíc velké procento lidí, kteří se na loď takto dostanou, pak chtějí jezdit dál," říká Zindulka. Na firemní klientelu mají nově specialistu, který připraví nabídku přímo na míru, včetně doplňkových aktivit. Před třemi lety začali organizovat také plavbu pro rodiče s dětmi s jídlem a instruktory, nabízejí party plavby, kde se jen popíjí, nebo náročnější zážitkovou jízdu po irských destilérkách. 

Specialita od Kooperativy 

Od letošního roku si mohou zákazníci v rámci balíčku služeb pořídit rovnou s pronájmem lodi také pojištění kauce, které pokrývá případné škody na lodi až do výše 10 tisíc eur. Jedná se o neobvyklý produkt, který firma připravila ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa. "Jako zkušení jachtaři všechna rizika známe, takže jsme si je pečlivě nadefi novali a pojištění jsme připravili tak, jak bychom ho chtěli mít sami pro sebe. Mimo jiné pokrývá i roztrhání plachet nebo utopení přívěsného motoru," říká Jiří Zindulka. Od loňska také spustili dopravu do Chorvatska privátním YachtBusem a vozí jachtaře přímo k jejich lodím. 
Český trh je podle Zindulky fantastický v tom, že Češi jsou velcí cestovatelé. 
Podle statistik pronájmů lodí v Chorvatsku jsou Češi čtvrtí za Němci, Rakušany a Chorvaty. Zajímavé je, že v době krize kolem roku 2008 byl u Němců pokles až o 40 procent, kdežto u Čechů jen o 15 procent. Nicméně německy mluvící země představují velkou výzvu, zejména z hlediska velikosti, proto od června letošního roku vstoupila firma Zindulka také na tento trh a plánuje expandovat i do dalších zemí. "Vztahy s charterovými společnostmi máme navázané a věřím, že právě díky servisu, na který si německá klientela potrpí, se nám podaří na tento trh proniknout," doplňuje. 

48 milionů korun byl loňský obrat firmy. Na moři vyškolila 130 nových kapitánů Měl jsem vlastní lodě a vím, jaké náklady jsou s tím spojené. Snažíme se proto netlačit majitele lodí na nižší cenu jako většina konkurence. Společnosti, které nabízely nejnižší ceny, už neexistují. 

Foto: "Při každé příležitosti jsem odjel na moře a po dvou letech jsem viděl, že jsem v podstatě nezaměstnatelný. Tehdy nikdo nebyl ochotný tolerovat mi čtyři měsíce neplaceného volna," vzpomíná Jiří Zindulka na důvody, které ho k podnikání s jachtami přivedly. 
FOTO ARCHIV JIŘÍHO ZINDULKY 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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84. Křížek "létá" s katamaránem na Madeiře     
Skóre: 0.65 
Název: Křížek "létá" s katamaránem na Madeiře 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 01.07.2017 
Str.: 19 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 152 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M152W19F.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Davidem, Křížkem, David, Křížek, Jachtaře 
Portugalský ostrov Madeira je až do neděle dějištěm druhého závodu prestižní světové série "létajících katamaránů" Flying Phantom a v tvrdé konkurenci nechybí ani český tým Masterlan s Plzeňanem Davidem Křížkem a Milanem Harmáčkem. "Madeiru mám moc rád. Byl jsem tady jako trenér v roce 2003 a jako závodník v rámci sólového závodu přes Atlantik Minitransat v roce 2007," hlásil ještě před odletem David Křížek. Jachtaře čeká skvělá atmosféra, závody se totiž konají v rámci celé Extreme Sailing Series, vysílací práva zakoupila i Česká televize. Závodí se už od čtvrtka, do neděle je na programu celkem 24 rozjížděk bez možnosti škrtání nejhorších výsledků. Bude tak záležet na každé jízdě. "Věřím, že se nám povede další výkonnostní posun. Foilující katamarány, to je úplně jiný svět a stojí za to," popisoval Milan Harmáček. Na Madeiru vyrazilo i několik členů fanklubu týmu Masterlan, závody se konají těsně u břehu hlavního města Funchalu. Dáme do toho maximum a ať už to dopadne jakkoliv, bude to obrovský zážitek a zkušenost," doplnil Křížek. 

Foto: Martina Barnetová 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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85. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!     
Skóre: 0.80 
Název: První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc! 
Zdroj: mbudejovicko.cz 
Datum: 29.06.2017 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.mbudejovicko.cz/zpravy/aktualne/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
cz se nedávno objevil článek o úspěšném českém jachtaři Milanu Koláčkovi, počátky jehož jachtařské vášně se pojí s obcí na Rosicku – Zastávkou, kde si postavil svou první loď.  
"Koláček píše pohádku o tom, jak český kluk odešel na Nový Zéland naučit se stavět lodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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86. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017     
Skóre: 0.98 
Název: Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 29.06.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/olympijska-regata-skoncila-vitezstvi-uhajili-favorite/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), regaty (2), Markéta (2), Kališová (2), Jakub (2), Dobrý (2), Wehrenberg, Českého, svazu, jachtingu, jachtařům, Lukášem, Wehrenbergem, Lukáš 
Olympijská regata míří do fináleTřetí den jachtařské regaty začal čekáním na vítr, který ale v poledne naskočil a připravil mladým jachtařům výborné podmínky. Závodníci třídy Optimist zvládli čtyři rozjížďky, třída RS Feva potom přidala další tři rozjížďky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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87. Jachtař Křížek pojede druhý závod světové série     
Skóre: 0.64 
Název: Jachtař Křížek pojede druhý závod světové série 
Zdroj: plzen.cz 
Datum: 28.06.2017 
Odkaz:   http://plzen.cz/jachtar-krizek-pojede-druhy-zavod-svetove-serie/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek 
Jachtařský tým MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček vyráží na druhý závod Flying Phantom Series. Tentokrát to bude naostro za plné divácké podpory v rámci Extreme Sailing Series.  
Česká televize zakoupila vysílací práva a tak věříme, že se na obrazovkách objeví nejen atraktivní plachetnice GC32, ale také dvouposádkové katamarány Flying Phantom, které pojedou s českou účastí... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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88. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017     
Skóre: 0.93 
Název: Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 28.06.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/olympijska-regata-odstartovala/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Markéta (2), Kališová (2), Lukáš, Wehrenberg, regaty, Lukáši, Wehrenbergovi, Českého, svazu, jachtingu 
Nejlépe si s dnešními podmínkami poradil Lukáš Wehrenberg z Prahy, před Petrem Hálou ze Zlínského kraje a Tomášek Mlejnkem z Pardubického kraje. Mezi dívkami byla nejlepší Markéta Kališová z Jihomoravského kraje, před Klárou Himmelovou ze Středočeského kraje a Annou Teubnerovou z Prahy... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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89. TEAM MASTERLAN VYRÁŽÍ DO BOJE     
Skóre: 0.69 
Název: TEAM MASTERLAN VYRÁŽÍ DO BOJE 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 28.06.2017 
Autor: Alan Kučera 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/team-masterlan-vyrazi-do-boje/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (4), Křížek (4), regatu, regaty, Davida, Křížka, regatě 
Jachtařský tým MASTERLAN - David Křížek a Milan Harmáček vyráží na druhý závod Flying Phantom Series. Tentokrát to bude naostro za plné divácké podpory v rámci Extreme Sailing Series. Česká televize zakoupila vysílací práva a tak věříme, že se na obrazovkách objeví nejen atraktivní plachetnice GC32, ale také dvouposádkové katamarány Flying Phantom, které pojedou s českou účastí... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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90. Brněnskou olympiádu mládeže ve středu čeká poslední den     
Skóre: 0.64 
Název: Brněnskou olympiádu mládeže ve středu čeká poslední den 
Zdroj: brnensky.denik.cz 
Datum: 27.06.2017 
Číslo: 178 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Jan Pařík 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/brnenskou-olympiadu-mladeze-ve-stredu-ceka-posledni-den-20170627.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: I58a17C60007.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtařka, Markéta, Kališová 
Brno /FOTOGALERIE/- Boje téměř čtyř tisícovek mladých sportovců se chýlí ke konci. Ve středu večer závěrečný slavnostní ceremoniál zakončí letní olympiádu dětí a mládeže, kterou letos pořádá Brno. Zápolení mladých závodníků započalo v neděli a v plném proudu je zatím většina z 22 sportovních odvětví. V úterý například o šestnáct sad medailí zápolili ve sportovní hale na Lesné i karatisté. Prozatím se nejvíc daří Jihomoravskému kraji, který vede celkové hodnocení. 

"Ze závodníků z jihu Moravy září třeba nadějná jachtařka Markéta Kališová, která s přehledem panuje třídě Optimist. Finálové jízdy všech tříd jsou na programu ve středu. "Sám jsem se dětské olympiády v roce 2005 také zúčastnil, tak vím, jak důležitý závod to je pro všechny děti, které zde startují. Držím jim palce a přeju, aby jim toto krásné jachtařské počasí vydrželo," komentoval dění na Brněnské přehradě jachtařský olympionik z Kuřimi Viktor Teplý." 

URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/brnenskou-olympiadu-mladeze-ve-stredu-ceka-posledni-den-20170627.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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91. Kieler Woche 2017 skončilo     
Skóre: 0.97 
Název: Kieler Woche 2017 skončilo 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 27.06.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/kieler-woche-2017-skoncilo/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), Daniel, Českého, svazu, jachtingu, Bína, jachting, Martině, Bezděkové, Dominika, Vaďurová, Sára, Tkadlecová 
Největší německá regata – Kieler Woche – skončila posledními rozjížďkami v neděli 25. června. Pro paralympijské třídy byla regata zároveň mistrovstvím světa. Daniel Bína skvěle začal, když ve slabém větru během prvního dne závodění jel skvěle a vedl průběžnou klasifikaci třídy 2... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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92. Děsivé VIDEO: Při bouři v Chorvatsku šlo o život i Slovákům!     
Skóre: 0.43 
Název: Děsivé VIDEO: Při bouři v Chorvatsku šlo o život i Slovákům! 
Zdroj: nova.cz 
Datum: 27.06.2017 
Odkaz:   http://tn.nova.cz/clanek/desive-video-pri-bouri-v-chorvatsku-slo-o-zivot-i-slovakum.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařům (2), jachtař 
O život přitom šlo i slovenských jachtařům, kteří byli zrovna na moři. Na poslední chvíli stačili zakotvit v přístavu, spoušť pak natočili na video. 

Mohutný živel se nad území Chorvatska přesunul ze Slovinska už o víkendu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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93. Brněnskou olympiádu mládeže ve středu čeká poslední den     
Skóre: 0.78 
Název: Brněnskou olympiádu mládeže ve středu čeká poslední den 
Zdroj: brnensky.denik.cz 
Datum: 27.06.2017 
Autor: Jan Pařík 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/brnenskou-olympiadu-mladeze-ve-stredu-ceka-posledni-den-20170627.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting, jachtařka, Markéta, Kališová 
Olympiáda dětí a mládeže v Brně - jachting. Foto: Eva Skořepová  
Ze závodníků z jihu Moravy září třeba nadějná jachtařka Markéta Kališová, která s přehledem panuje třídě Optimist... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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94. Skifař Synek vyhrál popáté v kariéře regatu v Amsterdamu     
Skóre: 0.43 
Název: Skifař Synek vyhrál popáté v kariéře regatu v Amsterdamu 
Zdroj: Sport.cz 
Datum: 25.06.2017 
Číslo: 176 
Rubrika: Vodní sporty 
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/895702-skifar-synek-vyhral-popate-v-kariere-regatu-v-amsterdamu.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D4Ma17C40033.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regatu (2) 
Skifař Ondřej Synek vyhrál popáté v kariéře veslařskou regatu Holland Beker v Amsterdamu. Letošní evropský šampión z Račic porazil o více než tři sekundy druhého Chorvata Damira Martina a vytvořil nový rekord závodu. 

"Byly to pěkné závody s báječnou diváckou kulisou. Největším soupeřem tady pro mě byl Damir, se kterým jsme se potkali už dnes dopoledne v semifinále. Tam mě sice porazil, ale ani jeden z nás nejel naplno, protože jsme se snažili pošetřit nějaké síly na finále. V něm jsem mu poměrně snadno někde za kilákem ujel a pak už jsem to mohl dojet relativně klidně, že jsem nemusel nějak drtivě finišovat," uvedl Synek na svém webu. 

Čtyřiatřicetiletý veslař pražské Dukly si v Nizozemsku připsal druhý mezinárodní start v sezoně, za dva týdny se představí na Světovém poháru v Lucernu. Tam by se měl poprvé utkat s Novozélanďanem Robertem Mansonem, jenž letos na skifu nahradil odpočívajícího Mahého Drysdalea. 

"Manson jezdil dvojskif, teď to začal zkoušet na skifu. A na minulém svěťáku v Poznani překonal o tři vteřiny světový rekord Drysdalea. Ten si po olympiádě dává zase pauzu, ale je tu další Novozélanďan. Stejně dobrý nebo možná ještě lepší," řekl Synek, jenž se příští týden představí na mistrovství republiky v Račicích. 

URL| https://www.sport.cz/clanek/895702-skifar-synek-vyhral-popate-v-kariere-regatu-v-amsterdamu.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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95. O velké lásce geniálního Leoše ke krásné Kamile aneb studenti na Hukvaldech oživili Janáčka a jeho múzu     
Skóre: 0.40 
Název: O velké lásce geniálního Leoše ke krásné Kamile aneb studenti na Hukvaldech oživili Janáčka a jeho múzu 
Zdroj: ostravan.cz 
Datum: 24.06.2017 
Autor: Milan Bátor 
Odkaz:   http://www.ostravan.cz/41243/o-velke-lasce-genialniho-leose-ke-krasne-kamile-aneb-studenti-na-hukvaldech-ozivili-janacka-a-jeho-muzu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek 
Brněnský soubor ND Brass byl založen teprve před dvěma lety ve složení Lukáš Soldán (trubka), Jozef Zimka (trubka), Antonín Kolář (lesní roh), Jan Pospíšil (trombon) a David Křížek (tuba). Jeho členové jsou však ostřílení muzikanti, hráči orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a na Hukvaldy přivezli speciální program sestavený výhradně z děl Leoše Janáčka v netradičním zvukovém hávu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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96. VE ZKRATCE     
Skóre: 0.40 
Název: VE ZKRATCE 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 24.06.2017 
Str.: 14 
Náklad: 5990 
Číslo: 146 
Rubrika: Sport/Jižní Čechy 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB14614C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: JACHTING 
JACHTING Na mistrovství světa paralimpijské třídy 2.4M, které se jede v rámci slavného mezinárodního závodu Kieler Woch v Německu, startuje i parylympionik Dan Bína ze Včelné u Č. Budějovic. Po prvních dvou rozjížďkách ve kterých zajel první a třetí místo, je zatím v čele závodního pole parylympioniků. Bína má za sebou i start na předcházejícím závodě Open, kde si vyjel bronz! (vit) FOTBAL Nepodmíněné tresty z JčKFS: Suchan (Čimelice) 3 utkání, Mack (Volyně), Fučík (Kluky 2 utkání, Milaberský (Milevsko), Janeček (N. Ves), Vlk (Sm. Lhota) a Procházka (Sepekov) 1 utkání (vše na podzim), žádosti: Mazouch (Soběslav) zbytek trestu prominut, pokuty: Slavonice 700 Kč, Č. Krumlov 400 Kč. 
Losovací aktiv JčKFS je v pondělí v Č. Budějovicích (17 hod. v IŠS Nerudova). 
Kemp Jiřího Prokeše pro brankáře kategorií přípravek, žáků a dorostu se uskuteční ve Strakonicích od 1. do 3. července na hřišti ČZ. Vceně3500Kč je zahrnuto jídlo a ubytování, plavecký stadion a všichni účastníci si odnesou brankářské rukavice a dres. Strakonický OFS na své brankáře přispěje částkou 500 Kč na každého. "Kempu by se měli zúčastnit i čtyři ligoví trenéři a na besedu přijede ligový brankář," poznamenal Jiří Prokeš. Další informace mohou zájemci získat na telefonu 603 549 864. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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97. Ve zkratce     
Skóre: 0.78 
Název: Ve zkratce 
Zdroj: Blesk 
Datum: 24.06.2017 
Str.: 13 
Mutace: Blesk - jižní Morava 
Náklad: 258488 
Číslo: 146 
Rubrika: Sport 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: B146M13B.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachtař, Milan, Koláček 
Fotbal 

- Pohár FIFA (Rusko) - skupina B: Německo - Chile 1:1. 
- Duklu posílil srbský stoper Ivan Ostojič (27), který hrál naposledy v kyperské Karmiotisse. * Karviná získala univerzála Petera Štepanovského (29) z Dunajské Stredy. 

Hokej 

- Útočník Tomáš Netík (35) bude hrát za Medveščak Záhřeb v mezinárodní lize EBEL. 

Tenis 

- MALLORCA (250 000 USD) - čtvrtfi nále: Bellis (USA) -KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ 6:3, 6:2. * Ruska Maria Šarapova (30) se po zranění stehna vrátí dřív, už v půlce července si zahraje americkou týmovou ligu. 

Ve výsledcích 

- Jachtař Milan Koláček skončil 21. v závodu La Solitaire Urgo Le Figaro, mezi nováčky dojel čtvrtý. 

Jednou větou 

- Ministerstvo školství v 1. kole nového programu V rozdělilo sportovním svazům 152 mil. z 1,3 miliardy korun. Jedenáct z 39 žadatelů neuspělo. 

Vyhráli jste? 

- Šťastných deset (23. 6., polední): 2, 5, 13, 15, 19, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 49, 52, 54, 56, 57, 70, 76, 77. Šance milion: 783 515. Královské číslo: 13. 
- Šťastných deset (22. 6., večerní): 1, 4, 6, 7, 12, 25, 28, 34, 39, 42, 46, 49, 51, 57, 58, 62, 63, 67, 77, 80. Šance milion: 605 767. Královské číslo: 1. 
(Bez záruky!) 

Mutace - Blesk - jižní Morava 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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98. Protiproudu, řasám a únavě navzdory. Jachtař Koláček dojel životní závod čtvrtý mezi nováčky     
Skóre: 0.80 
Název: Protiproudu, řasám a únavě navzdory. Jachtař Koláček dojel životní závod čtvrtý mezi nováčky 
Zdroj: Sport.cz 
Datum: 23.06.2017 
Číslo: 174 
Rubrika: Ostatní 
Autor: dos 
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/895129-protiproudu-rasam-a-unave-navzdory-jachtar-kolacek-dojel-zivotni-zavod-ctvrty-mezi-novacky.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D4Ma17C20040.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Jachtař (2), Milan, Koláček, jachtařů 
Jachtař Milan Koláček skončil jednadvacátý při své premiéře v závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První Čech, který změřil síly v jednom z nejnáročnějších klání sólo jachtařů, dojel čtvrtý mezi nováčky. 

Závod odstartoval v neděli 4. června a každá ze čtyř etap měřila kolem 500 mil. Do cíle poslední doplul Koláček, který měl mimo jiné díky crowdfundingové kampani novou sadu plachet, v pátek ráno. V závěrečném dílu strávil téměř čtyři dny a noci na moři a ujel více než 500 mil ve vodách západní Bretaně a kanálu La Manche. 

"Je to bezpochyby nejtěžší závod mé kariéry," řekl Koláček před startem. "Velmi intenzivní čtyři etapy navazují jedna na druhou a mezi nimi jsou jen dva tři dny odpočinku. Do cíle připlouváme na hranici úplného vyčerpání," dodal jachtař. 

Třeba po druhé etapě dojel k molu v Concarneau zcela vyčerpaný a deprimovaný. "První tři dny a noci byly super až po Chaussée de Sein, kde byl strašně silný proud. Nedal jsem si pozor a nechal jsem se snést. Půl míle jsem pak doháněl skoro hodinu a ztratil několik míst. Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem si musel jít lehnout, a do toho se mi nabalil paket řas na kýl. To mě výrazně zpomalilo," vylíčil kritický okamžik závodu. 

Vítězem závodu, který se jel na lodích typu Beneteau Figaro 2, se stal Francouz Nicolas Lunven před krajany Adrienem Hardym a Charliem Dalinem. 

URL| https://www.sport.cz/clanek/895129-protiproudu-rasam-a-unave-navzdory-jachtar-kolacek-dojel-zivotni-zavod-ctvrty-mezi-novacky.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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99. Čtvrté místo mezi nováčky v La Solitaire URGO Le Figaro     
Skóre: 0.78 
Název: Čtvrté místo mezi nováčky v La Solitaire URGO Le Figaro 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 23.06.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/ctvrte-misto-mezi-novacky-v-la-solitaire-urgo-le-figaro/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtaři 
Milan Koláček má za sebou svoje první La Solitaire URGO Le Figaro. Skončil na čtvrtém místě mezi nováčky. Na svém kontě však má i jedno prvenství. Stal se prvním Čechem, který si dovolil změřit síly s nejlepšími světovými profesionálními sólovými jachtaři v nejnáročnějším závodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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100. Koláček skončil při premiéře v La Solitaire jednadvacátý     
Skóre: 0.82 
Název: Koláček skončil při premiéře v La Solitaire jednadvacátý 
Zdroj: ceskatelevize.cz 
Datum: 23.06.2017 
Autor: Jachtař Milan Koláček 
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/356585-kolacek-skoncil-pri-premiere-v-la-solitaire-jednadvacaty/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (2), Koláček (2), Jachtař (2), jachtařů 
Dieppe - Milan Koláček skončil jednadvacátý při své premiéře v jachtařském závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První Čech, který změřil síly v jednom z nejnáročnějších klání sólo jachtařů, dojel čtvrtý mezi nováčky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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101. Jachtař Koláček skončil při premiéře v La Solitaire jednadvacátý     
Skóre: 0.80 
Název: Jachtař Koláček skončil při premiéře v La Solitaire jednadvacátý 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 23.06.2017 
Autor: Francouz Nicolas Lunven, Adrienem Hardym, Charliem Dalinem 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/306581/jachtar-kolacek-skoncil-pri-premiere-v-la-solitaire-jednadvacaty.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachtař (2), Milan, Koláček, jachtařů 
Jachtař Milan Koláček skončil jednadvacátý při své premiéře v závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První Čech, který změřil síly v jednom z nejnáročnějších klání sólo jachtařů, dojel čtvrtý mezi nováčky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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102. Daniel Bína vede po prvním dnu mistrovství světa třídy 2.4mR Kieler Woche 2017     
Skóre: 0.99 
Název: Daniel Bína vede po prvním dnu mistrovství světa třídy 2.4mR Kieler Woche 2017 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 23.06.2017 
Autor: Eva Skořepová Český 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/daniel-bina-vede-po-prvnim-dnu-mistrovstvi-sveta/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), Daniel, Tkadlecová, Český, svaz, jachtingu, Bína, Lucie, Keblová, Benjamín, Přikryl, Dominika, Vaďurová, Sára 
Největší německá regata – Kieler Woche – je v plném proudu a Českou republiku zde reprezentuje 42 závodníků v 11 lodních třídách. Zatímco neolympijské třídy již mají většinou odzávoděno, ty olympijské začaly teprve včera a většinou mají odjeto po dvou rozjížďkách... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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103. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil     
Skóre: 0.64 
Název: Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum: 22.06.2017 
Str.: 4 
Náklad: 2580 
Číslo: 144 
Rubrika: Panel deníku 
Odkaz:   http://domazlicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZD14404C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Zlepšila se kvalita železniční osobní přepravy? 

Josef Nejdl, 45 let, Domažlice, ředitel Muzea Chodska 

Ano, zejména díky vstupu soukromých dopravců. Totéž se událo před lety v autobusové dopravě. 

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka 

Ano. I menší konkurenční prostředí pomohlo. 

Josef Kuneš, 37 let, ředitel domažlické umělecké školy, folklorista, muzikant 

Pokud to mohu posoudit, tak bych řekl, že ano. 

Petr Matějka, 69 let, Domažlice, předseda Klubu českých turistů 

Ano, vlakové soupravy jsou modernější, ale i ne – snížil se počet spojů v našem okrese. 

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, um. šéf Moving Station v Plzni 

Ano, především na hlavních tratích, ale i v regionálních. Vlak s radostí používám, problém vidím v rušení a omezování malých tratí. Je to bohužel plíživé ničení systému. 

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům 

Ano. Řekla bych, že díky tomu, že se mohla do železniční dopravy zařadit soukromá firma a nasadila laťku dost vysoko, musejí České dráhy držet krok, pokud si chtějí udržet zákazníky. Předtím bylo cestování železniční dopravou dost zoufalé. 

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže 

Kvalita železniční a vlastně i autobusové dopravy se rozhodně zlepšila, ale především díky vstupu soukromých přepravců. 
Až jejich tlak pak pomalu rozhýbal České dráhy a ČSAD. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ne. Nebo minimálně a díky soukromým dopravcům. 
Stále máme co dohánět, země západní Evropy jsou stále před námi. 

Martin Fojtíček, 46 let, manažer v Ledovci, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním 

Ano. Nejezdím vlakem často, ale pokroky vidím. Ale jestli to bylo víc v posledních třech čtyřech letech, neumím posoudit. 

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor 

Nějak jsem si nevšiml. 

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel 

Ano, ale nestačí to, je třeba konkurence a zrušit monopol státních firem. To přináší kvalitu a lepší cenu. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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104. VE ZKRATCE     
Skóre: 0.78 
Název: VE ZKRATCE 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 21.06.2017 
Str.: 15 
Náklad: 5990 
Číslo: 143 
Rubrika: Sport - Jižní Čechy 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB14315J.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: JACHTING, regata, jachtaře 
JACHTING Na rybníku Dvořiště u Lišova se jela regata o Jihočeský pohár: "V sobotu nám docela foukalo o síle větru sedm až devět metrů, tak jsme odjeli šest velice kvalitních rozjížděk," pochvaloval si František Kovařík, hlavní rozhodčía současně i předsedaYC DvořištěLišov. V neděli už tolik nefoukalo, což bylo dobře hlavně pro začínající jachtaře ve třídě Optimist. S účastí byl spokojen i ředitel závodu Václav Chmel. Výsledky – Splasch: 1. Mojdl, 2. Skála, 3. Mojdlová, Optimist: 1. Wehrenberg (vš. Kladno), 2. Jurečka, 3. Lokajíčková (oba ČYK Praha). (vit) FOTBAL Precisliga 35: Čt. Dvory – Mladé 4:5 (2:3), 

Koranda, Zahradník, Kuchař, Dvořák – Procházka 2, Pešek, Szojka, Souček, Jankov – Nemanice 6:1 (3:0), V. Maxa 3, Brož, Šulc, Beránek – Dubský,Dynamo– Temelín dnes (18 Složiště), Akra – Hluboká odloženo. 
NoimakCuppřípravekveStrakonicích(22 týmů): 1. Prachatice, 2. SKP ČB, 3. Pelhřimov, 4. Strakonice II, 5. Příbram, 6. Blatná, 7. Strakonice I, 8. Dražejov, 9. Horažďovice, 10. Plzeň, mladší: 1. Kladno, 2. Strakonice I, 3. SKP ČB, 4. Strakonice II, 5. Hradiště 08, 6. Sušice, 7. Volenice, 8. Hradiště 09, 9. Příbram, 10. Blatná, 11. Pelhřimov, 12. Plzeň. 
Karel Krejčí, jenž jako hráč i trenér působil hlavně na západě Čech, ale v roce 2001 dovedl z krajského přeboru do divize Atým Písku a působil mj. i v Blatné, zemřel po těžké nemoci ve věku 63 let. Poslední rozloučení s ním bude dnes v 11 hodin ve smuteční síni v Horažďovicích. 

ATLETIKA Filip Bárta (17 let, Sokol Č. Budějovice), loni nejlepší sprintér kraje (10,92), absolvoval v Pardubicích svůj první závod sezony pod širým nebem – zaběhl 11,14, což je letos třetí nejlepší jihočeský výkon. Jeho oddílový kolega Matěj Frydrych (17) měl 11,76. 

ZE SPOLEČNOSTI Roman Irmiš, 

úspěšný motocyklový závodník a legendární plochodrážní jezdec, který hájil budějovické barvy v 60. letech, kdy na současný stadion Jihočeské univerzity na Dlouhé louce na plochodrážní I. ligu chodilo i přes dvacet tisíc nadšených diváků, slavil diamantovou svatbu. Roman Irmiš je rodák z Lišova a manželka z Horusic, teď bydlí v Papírenské. Foto: Jan Schinko 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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105. Dcera ředitele karlínského divadla je mistryní Evropy!     
Skóre: 0.78 
Název: Dcera ředitele karlínského divadla je mistryní Evropy! 
Zdroj: tyden.cz 
Datum: 19.06.2017 
Číslo: 170 
Rubrika: České celebrity 
Autor: - gab - 
Odkaz:   http://sedmicka.tyden.cz/rubriky/dcera-reditele-karlinskeho-divadla-je-mistryni-evropy_434921.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: d4sa17by0070.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Klára, Kulhánková, Michalem, Koštýřem, jachtingu 
Nečekaný úspěch zaznamenal nejen český sport, ale také Egon Kulhánek, mnoholetý ředitel pražského Hudebního divadla Karlín. Proč má důvod být na dceru pyšný? 

Nečekaný úspěch zaznamenal nejen český sport, ale také Egon Kulhánek (52), mnoholetý ředitel pražského Hudebního divadla Karlín. Proč má důvod být na dceru pyšný? 

Nadějná sportovkyně Klára Kulhánková přinesla České republice zlatou medaili a zapsala se do historických tabulek. Společně s Michalem Koštýřem se jako první Češi stali juniorskými mistry Evropy v jachtingu! 

Oba jsou členy poměrně nového Yacht Clubu Tři sestry a ačkoli spolu startují teprve od dubna, svým soupeřům na Ženevském jezeře ve Švýcarsku to pořádně natřeli. Mistrovství probíhalo 3. až 5. června a právě poslední den byl pro Kulhánkovou nejlepší. Zvítězili totiž hned třikrát! 

Úspěch má pravděpodobně v krvi, vždyť její otec stojí v čele známého divadla už od roku 2003! Pod jeho vedením vznikly v divadle muzikály jako Dracula, West Side Story, Noc na Karlštejně či Jekyll & Hyde. 

URL| http://sedmicka.tyden.cz/rubriky/dcera-reditele-karlinskeho-divadla-je-mistryni-evropy_434921.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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106. Konečně pódium pro Martina Koláčka na La Solitaire URGO Le Figaro     
Skóre: 0.68 
Název: Konečně pódium pro Martina Koláčka na La Solitaire URGO Le Figaro 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 19.06.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/konecne-podium-pro-martina-kolacka/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (2), Koláček (2), Milana, Koláčka 
Po startu dobrém startu se Milan Koláček propadl do třetí desítky startovního pole, ale během první noci se probojoval na vynikající 11. místo a držel krok s těmi nejlepšími. Ve třetí etapě byl na programu krátký 120mílový sprint kolem ostrova Belle-île zpět do Concarneau... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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107. Dcera ředitele karlínského divadla je mistryní Evropy!     
Skóre: 0.78 
Název: Dcera ředitele karlínského divadla je mistryní Evropy! 
Zdroj: tyden.cz 
Datum: 19.06.2017 
Odkaz:   http://www.tyden.cz/rubriky/dcera-reditele-karlinskeho-divadla-je-mistryni-evropy_434921.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Klára, Kulhánková, Michalem, Koštýřem, jachtingu 
Nadějná sportovkyně Klára Kulhánková přinesla České republice zlatou medaili a zapsala se do historických tabulek. Společně s Michalem Koštýřem se jako první Češi stali juniorskými mistry Evropy v jachtingu!... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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108. Český jachtař Milan Koláček skončil ve třetí etapě závodu La Solitaire URGO na 22. místě     
Skóre: 0.84 
Název: Český jachtař Milan Koláček skončil ve třetí etapě závodu La Solitaire URGO na 22. místě 
Zdroj: ČT 1 
Datum: 17.06.2017 
Relace: Branky, body, vteřiny 
Pořadí: 11 
Moderátor: Petr VICHNAR 
Hosté: Milan KOLÁČEK 
Rozsah: 00:01:04 
Čas vysílání: 19:56:28 
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: TR 
Klíčová slova: Milan (3), Koláček (3), jachtař (2), jachtaři 
Petr VICHNAR, moderátor: 
Český jachtař Milan Koláček skončil ve třetí etapě závodu La Solitaire URGO na 22. místě celkově, ale poprvé vybojoval stupně vítězů mezi nováčky. Ve finiši totiž dokázal těsně porazil Francouze Pierra Lebouchera. A dojel třetí. 

redaktor: 
Pouhých 25 sekund dělilo v cíli předposlední etapy 2 velké rivaly v soutěži nováčků. 250 kilometrů v Biskajském zálivu u francouzského Concarneau nabídlo opravdu mimořádné drama, ve kterém hrál velkou roli také nejlepší český sólový jachtař Milan Koláček. 

Milan KOLÁČEK, 3. místo v kategorii nováčku: 
Dvě třetiny etapy jsem jel perfektně, byl jsem pořád osmej, myslím, v první desítce, takže to bylo perfektní, až na ten závěr, kdy prostě na stoupačku se mi to moc nepovedlo, ale dojel jsem třetí mezi zobákama, takže jsem spokojenej. 

redaktor: 
Koláček je za Leboucherem také v celkovém pořadí nováčků. Předposlední etapou, která startuje v pondělí, a cestou do severofrancouzského Diep jachtaři urazí téměř 1 000 kilometrů. Ztrácí na bronz něco málo přes půl hodiny. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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109. Jachtaře Koláčka zbrzdil silný proud, v soutěži nováčků je čtvrtý     
Skóre: 0.80 
Název: Jachtaře Koláčka zbrzdil silný proud, v soutěži nováčků je čtvrtý 
Zdroj: ceskatelevize.cz 
Datum: 15.06.2017 
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/356170-jachtare-kolacka-zbrzdil-silny-proud-v-soutezi-novacku-je-ctvrty/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař (3), Milan, Koláček 
Bordeaux – Milan Koláček úspěšně pokračuje na jachtařském závodě La Solitaire Urgo Le Figaro. Druhou etapu, která vedla Biskajským zálivem ze Španělska do Francie, zvládl jako třicátý nejrychlejší, když ho zbrzdil silný proud... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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110. Panel Deníku: Na opravy čeká katedrála, statek, zámek i sídlo opata     
Skóre: 0.64 
Název: Panel Deníku: Na opravy čeká katedrála, statek, zámek i sídlo opata 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 15.06.2017 
Autor: CREA:, Pavel Korelus 
Odkaz:   http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/na-opravy-ceka-katedrala-statek-zamek-i-sidlo-opata-20170615.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže  
Nezdá se mi, že by ochrana památek byla nedostatečná... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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111. Tohle jsou čeští mistři Evropy v jachtingu do 18 let! Vyhráli to Češi!     
Skóre: 0.82 
Název: Tohle jsou čeští mistři Evropy v jachtingu do 18 let! Vyhráli to Češi! 
Zdroj: bleskove.cz 
Datum: 14.06.2017 
Odkaz:   http://bleskove.cz/sport/7938-tohle-jsou-cesti-mistri-evropy-v-jachtingu-do-18-let-vyhrali-to-cesi  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (3), Michal (2), Koštýř (2), Klára (2), Kulhánková (2) 
Mistry Evropy v jachtingu lodní třídy RS Feva do 18 let se stala dvojice Čechů. Skvělý výkon tak na Ženevském jezeře ve Versoix podali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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112. Tohle jsou čerství mistři Evropy v jachtingu do 18 let! Vyhráli Češi     
Skóre: 0.79 
Název: Tohle jsou čerství mistři Evropy v jachtingu do 18 let! Vyhráli Češi 
Zdroj: instory.cz 
Datum: 14.06.2017 
Odkaz:   http://sport.instory.cz/1562-tohle-jsou-cerstvi-mistri-evropy-v-jachtingu-do-18-let-vyhrali-cesi.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Michal, Koštýř, Klára, Kulhánková 
Mistry Evropy v jachtingu lodní třídy RS Feva do 18 let se stala dvojice Čechů. Skvělý výkon tak na Ženevském jezeře ve Versoix podali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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113. Koláček vstoupil do La Solitaire Urgo Le Figaro dvacátým místem     
Skóre: 0.79 
Název: Koláček vstoupil do La Solitaire Urgo Le Figaro dvacátým místem 
Zdroj: ceskatelevize.cz 
Datum: 08.06.2017 
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/355836-kolacek-vstoupil-do-la-solitaire-urgo-le-figaro-dvacatym-mistem/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtař, jachtaři 
Milan Koláček vstoupil jako první český jachtař do slavného závodu La Solitaire Urgo Le Figaro. První etapa nebyla jednoduchá. Při startu na řece nedaleko Bordeaux ještě panovaly úplně jiné podmínky. Kvůli slabému větru byl začátek o dvě hodiny opožděn... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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114. Český Yacht Klub     
Skóre: 0.40 
Název: Český Yacht Klub 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 08.06.2017 
Autor: Českého Yacht 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/pozice-3/cesky-yacht-klub/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachting 
Jachting, voní sport provozovaný na jachtách, lodicích má u nás velmi dlouho tradici. Český Yacht Klub byl založený v Praze již v roce 1893.  
Zahájení sezóny Českého Yacht Klubu v roce 1912  
Zahájení sezóny Českého Yacht Klubu v roce 1912  
Naše fotografie zachycuje zahájení sezóny Českého Yacht Klubu v roce 1912... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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115. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil     
Skóre: 0.64 
Název: Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum: 08.06.2017 
Str.: 4 
Náklad: 2580 
Číslo: 132 
Rubrika: Panel deníku 
Odkaz:   http://domazlicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZD13204F.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Měl by být stavební zákon co nejjednodušší, aby stavbám nebránily například stížnosti aktivistů? 

Josef Nejdl, 45 let, Domažlice, ředitel Muzea Chodska 

Ano, to by hóóódně pomohlo, spíše než vůči aktivistům bych uvítal zjednodušení vůči kontrolním orgánům na všech stupních. 

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka 

Ne. Přísnost a dohled i v této branži je na místě. 

Martin Volf, 45, majitel Muzea techniky a řemesel v Kolovči 

Čím více bude stát zaměstnávat úředníků, tím bude obecně všechno složitější. A že nějací aktivisté prakticky dokáží něco úplně zablokovat, jen svědčí o tom, že je špatný celý systém. 

Petr Matějka, 69 let, Domažlice, předseda Klubu českých turistů 

Ano, ale při zachování práv zúčastněných. 

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, um. šéf Moving Station v Plzni 

Ne. Ale ne kvůli aktivistům, ale právě kvůli přehlednosti, otevřenosti a možnosti kontroly a také kvalitní přípravy. Používání hrozby aktivistů je zástupný problém, jak vycházet vstříc betonářské lobby. Naopak by lidé měli mít možnost stavby ve svém okolí ovlivňovat, oni totiž i ti, co kolem staveb žijí, jsou také občany státu se všemi právy! 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Každý zákon by měl být co nejjednodušší. 
Na druhou stranu musí dát prostor občanům, aby měli možnost upozornit na omezování jejich práv nebo například na ohrožení životního prostředí. 

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům 

Ne, myslím, že aktivisté se jen snaží zachovat pro naše děti co nejvíce zeleně. Je samozřejmě důležité, aby byly některé části země zastavěny, ale jednou nás budovy ani silnice nezasytí. 

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže 

Reálné stížnosti jsou mnohdy opodstatněné. 
Místní mají mít možnost se vyjádřit. Pokud ale někdo záměrně blokuje výstavbu a nakonec se jeho stížnosti jeví jako neopodstatněné, pak by měl nést plnou zodpovědnost a uhradit ušlý zisk a náklady za blokování projektu. 

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel 

Ano, určitě. Mnozí občanští aktivisté jsou forma teroru pod rouškou veřejného dobra. Vlk v beránčí kůži. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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116. Sourozenci Dobrých mají stříbro z ME     
Skóre: 0.87 
Název: Sourozenci Dobrých mají stříbro z ME 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 08.06.2017 
Str.: 17 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 132 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M132W17D.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, Michal, Koštýř, Klára, Kulhánková, Milan, Hájek 
Jachting 

Jachtařští sourozenci Jakub a Tereza Dobrých z Lokomotivy Plzeň se ve Versoix na Ženevském jezeře ve Švýcarsku stali vicemistry Evropy v lodní třídě RS Feva, která je určená pro mladé talenty do 18 let. Plzeňané tak obhájili loňské umístění, nestačili jen na další českou posádku Michal Koštýř - Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry. O zlato navíc přišli až v samotném závěru, před poslední rozjížďkou totiž měli Jakub a Tereza Dobrých sedmibodový náskok před svými rivaly, ale ani to jim na konečné prvenství nestačilo. Úspěch českých barev, které na šampionátu koučoval Plzeňan Milan Hájek, pak podtrhla další dvojice Lokomotivy František Viták – Vojtěch Cibulka, která skončila čtvrtá. Na mistrovství Evropy se představilo celkem 67 plachetnic z devíti států. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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117. Mladí čeští jachtaři Michal Koštýř a Klára Kulhánková jsou mistry Evropy     
Skóre: 0.99 
Název: Mladí čeští jachtaři Michal Koštýř a Klára Kulhánková jsou mistry Evropy 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 07.06.2017 
Autor: Jachatř Milan Koláček, Solitaire Urgo 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/mladi-cesti-jachtari-michal-kostyr-a-klara-kulhankova-jsou-mistry-evropy/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jakub (3), Dobrý (3), Michal (2), Koštýř (2), jachtingu, Klárou, Kulhánkovou, Milan, Koláček, Klára, Kulhánková, Milanem, Hájkem, regaty 
České posádky dominovaly mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě RS Feva – mládež do 18 let, které probíhalo ve Švýcarsku, ve Versoix na Ženevském jezeře od 3. do 5. června 2017.  
Mistry Evropy se stali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry, stříbro brala plzeňská posádka Jakub Dobrý a Tereza Dobrá... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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118. Mladí čeští jachtaři jsou mistry a vicemistry Evropy     
Skóre: 0.99 
Název: Mladí čeští jachtaři jsou mistry a vicemistry Evropy 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 07.06.2017 
Autor: Jachatř Milan Koláček, Solitaire Urgo 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/mladi-cesti-jachtari-jsou-mistry-a-vicemistry-evropy/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jakub (3), Dobrý (3), Michal (2), Koštýř (2), jachtingu, Klárou, Kulhánkovou, Milan, Koláček, Klára, Kulhánková, Milanem, Hájkem, regaty 
České posádky dominovaly mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě RS Feva – mládež do 18 let, které probíhalo ve Švýcarsku, ve Versoix na Ženevském jezeře od 3. do 5. června 2017.  
Mistry Evropy se stali Michal Koštýř a Klára Kulhánková z Yacht clubu Tři sestry, stříbro brala plzeňská posádka Jakub Dobrý a Tereza Dobrá... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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119. Koláčkův debut? Tři noci bez spánku     
Skóre: 0.89 
Název: Koláčkův debut? Tři noci bez spánku 
Zdroj: Brněnský deník 
Datum: 07.06.2017 
Str.: 16 
Náklad: 6960 
Číslo: 131 
Rubrika: Sport/Aktuálně 
Autor: JAN PAŘÍK 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Blanenský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U131y16G.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Jachtař (3), Milan (2), Koláček (2), jachtařů, jachtaři, regatě 
Bordeaux, Brno – Tři dny a tři noci v kuse sami bojují s nástrahami moře, pak si dva dny odpočinou a vše začíná nanovo. Tak vypadá sólový jachtařský závod La Solitaire URGO Le Figaro, kterého se jako první český mořeplavec účastní i brněnský Milan Koláček. "Je to určitě nejtěžší podnik kariéry," podotkl sedmatřicetiletý nejlepší český sólo závodník k čtyřetapovému klání, kdy každá část měří zhruba 900 kilometrů. 
Jachtař klubu TJ Lodní sporty Brno včera odpoledne držel celkové 22. místo a čtvrté mezi nováčky s asi šestnáctikilometrovou ztrátou na první loď. Do cíle první etapy v Gijónu se měl dostat v noci na dnešek. 
Úvod těžké zkoušky poznamenal silný vítr. "Foukalo až sto kilometrů v hodině. 
Hodně závodníků zaznamenalo velké ztráty na vybavení lodi, trhaly se hlavně plachty. Spát se vůbec nedalo a hlavní úkol představovalo řídit loď v rozbouřeném moři," uvedl jeho tým na facebookovém profilu. 
Do La Solitaire URGO Le Figaro odstartovalo 43 jachtařů. "Do cíle připlouváme na hranici úplného vyčerpání. Ti nejlepší mají mnoho ročníků závodu za sebou. Na startu jsou i tací, kteří jedou svůj patnáctý ročník. To je mimořádná porce zkušeností a ty se počítají," zmínil Koláček. 
I když jachtaři při jednotlivých etapách zdolají skoro tisíc kilometrů, rozdíly v cíli bývají minimální. "Rozhodují detaily. Jeden méně povedený obrat, pozdější výměna plachet, méně riskantní plavba mělkými vodami v místech, kde jsou nepříznivé proudy," jmenoval Koláček, který se připravuje na sólo nonstop závod kolem světa Vendée Globe v roce 2020. 

Koláček na moři MILAN KOLÁČEK Zanedlouho osmatřicetiletý nejlepší český sólový jachtař z Brna, který patří do světové špičky. Stále závodí pod hlavičkou klubu TJ Lodní sporty Brno, kvůli moři však bydlí ve Francii. Má za sebou řadu úspěchů v největších námořních sólo závodech světa. Aktuálně jako první český jachtař bojuje na regatě La Solitaire URGO Le Figaro v okolí Francie. LA SOLITAIRE URGO LE FIGARO Čtyřetapový, třítýdenní závod v okolí Francie. Každá etapa měří zhruba 900 kilometrů, mezi nimi je dva až tři dny pauza. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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120. Debut jachtaře Koláčka? Tři dny bez spánku a silný vítr     
Skóre: 0.89 
Název: Debut jachtaře Koláčka? Tři dny bez spánku a silný vítr 
Zdroj: brnensky.denik.cz 
Datum: 06.06.2017 
Číslo: 157 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Jan Pařík 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/debut-jachtare-kolacka-tri-dny-bez-spanku-a-velky-vitr-20170606.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: I58a17BL0008.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Jachtař (3), Milan (2), Koláček (2), jachtařů, jachtaři, regatě 
Bordeaux, Brno – Tři dny a tři noci v kuse sami bojují s nástrahami moře, pak si dva dny odpočinou a vše začíná nanovo. Tak vypadá sólový jachtařský závod La Solitaire URGO Le Figaro, kterého se jako první český mořeplavec účastní i brněnský Milan Koláček. "Je to určitě nejtěžší podnik kariéry," podotkl sedmatřicetiletý nejlepší český sólo závodník k čtyřetapovému klání, kdy každá část měří zhruba 900 kilometrů. 

"Jachtař klubu TJ Lodní sporty Brno v úterý odpoledne držel celkové 22. místo a čtvrté mezi nováčky s asi šestnáctikilometrovou ztrátou na první loď. Do cíle první etapy v Gijónu se měl dostat v noci na středu. Úvod těžké zkoušky poznamenal silný vítr. "Foukalo až sto kilometrů v hodině. Hodně závodníků zaznamenalo velké ztráty na vybavení lodi, trhaly se hlavně plachty. Spát se vůbec nedalo a hlavní úkol představovalo řídit loď v rozbouřeném moři," uvedl jeho tým na facebookovém profilu. 
Do La Solitaire URGO Le Figaro odstartovalo 43 jachtařů. "Do cíle připlouváme na hranici úplného vyčerpání. Ti nejlepší mají mnoho ročníků závodu za sebou. Na startu jsou i tací, kteří jedou svůj patnáctý ročník. To je mimořádná porce zkušeností a ty se počítají," zmínil Koláček. 
I když jachtaři při jednotlivých etapách zdolají skoro tisíc kilometrů, rozdíly v cíli bývají minimální. "Rozhodují detaily. Jeden méně povedený obrat, pozdější výměna plachet, méně riskantní plavba mělkými vodami v místech, kde jsou nepříznivé proudy," jmenoval Koláček, který se připravuje na sólo nonstop závod kolem světa Vendée Globe v roce 2020. 
MILAN KOLÁČEK Zanedlouho osmatřicetiletý nejlepší český sólový jachtař z Brna, který patří do světové špičky. Stále závodí pod hlavičkou klubu TJ Lodní sporty Brno, kvůli moři však bydlí ve Francii. Má za sebou řadu úspěchů v největších námořních sólo závodech světa. Aktuálně jako první český jachtař bojuje na regatě La Solitaire URGO Le Figaro v okolí Francie. LA SOLITAIRE URGO LE FIGARO Čtyřetapový, třítýdenní závod v okolí Francie. Každá etapa měří zhruba 900 kilometrů, mezi nimi je dva až tři dny pauza." 

URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/debut-jachtare-kolacka-tri-dny-bez-spanku-a-velky-vitr-20170606.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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