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1. Synek místo Primátorek poseká trávník, zlaté holky proti sobě na Vltavě nejdou  
sport.cz | 31.05.2017 | 0.40 
https://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/clanek/889053-synek-misto-primatorek-poseka-travnik-zlate-...  
Chci ho ale ještě přemluvit, že bychom jeli možná místo toho o týden později na regatu do Amsterdamu. Druhý červencový víkend mě pak ale určitě čeká finále svěťáku v Lucernu,"říká Synek.  Antošová s Fleissnerovou mohly jet proti sobě závod na skifu, nakonec ale každá volí jinou loď. 
  
2. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
vyskovsko.info | 31.05.2017 | Michaela Kosařová | 0.94 
https://www.vyskovsko.info/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. 
  
3. VE ZKRATCE  
Českobudějovický deník | 31.05.2017 | 14 | Sport | 0.40 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
JACHTING Mistrovství CR otevrené trídy katamaran, porádané v Cerné v Pošumaví YC Jestrábí, kraloval David Krížek, jenž si na kosatku pozval Jana Svobodu z Kromeríže. Uspeli i Jihoceši: Milan Chlebna a Jirí Pavliš z YC Kovárov vybojovali stríbro a na bronzový stupínek si po dramatickém boji se Sobotkou a Hrabalovou vyskocili Miloslav Falta z ALT Tornádo s Tomášem Vastlem z JK Cerná. 
  
4. Synek místo Primátorek seká trávník  
Právo | 31.05.2017 | Martin Kézr | 18 | Sport | 0.40 
http://pravo.novinky.cz/  
Chci ho ale ještě přemluvit, že bychom jeli místo toho o týden později na regatu do Amsterdamu. Druhý červencový víkend mě ale nemine finále svěťáku v Lucernu," tvrdí Synek. Pak se začne chystat na MS, které proběhne v USA koncem září. "Je to o měsíc posunuté, takže musím delší čas vydržet svěží," usmívá se. 
  
5. Překročily stín modelingu  
Čas pro hvězdy | 30.05.2017 | 38 | Co vás zajímá | 0.64 
O šest let později se provdala za jachtaře Davida Křížka (44), kterému porodila syna Davida (5) a dceru Lolu (4 měsíce). I když má Lucie díky gymnastice velice krásnou figuru, svůj život namísto modelingu zasvětila moderování. 
  
6. Letos se koná již 13. ročník regat Panerai Classic Yacht Challenge 2017 Letos se koná již 13. ročník regat Panerai Classic Yacht Challenge 2017  
iluxurylife.cz | 29.05.2017 | Hana Benešová | 0.67 
http://www.luxus.cz/letos-se-kona-jiz-13-rocnik-regat-panerai-classic-yacht-challenge-2017  
Panerai Classic Yacht Challenge se skládá z jedenácti samostatných regat, které se konají ve dvou okruzích: Mediterranean Circuit a North American Trophy. Novou sezónu jako již tradičně odstartoval americký okruh, a to právě v druhé polovině dubna. 
  
7. Jako na olympiádě! Račice slyší chválu a ukazují, jak rozumně investovat  
blesk.cz | 29.05.2017 | Martin Hašek | 0.40 
http://isport.blesk.cz/clanek/muj-isport-blogy-redaktori-martin-hasek/304384/jako-na-olympiade-racic...  
Evropské Račice můžou těžko soupeřit s desítkami tisíc diváků na jezeře Dorney při OH 2012, ale s dalšími olympijskými regatami se můžou měřit.  Do Labe arény v Račicích putovalo v posledních letech přes 200 milionů korun - a na první pohled jsou dobře využity. 
  
8. Kanoista Jiří Zalubil si Slňavu pozlatil  
Dobrý den s kurýrem | 29.05.2017 | (CEH) | 18 | Sport | 0.40 
http://www.idobryden.cz  
Kanoista Jiří Zalubil z Ostrožské Nové Vsi má zlato a stříbro z mezinárodní regaty v Piešťanech! Na přehradě Slňava triumfoval společně s kojetínským Antonínem Hrabalem ve finále závodu deblkanoí na 500 metrů, když cílem projeli jen o neuvěřitelné dvě setiny sekundy rychleji než rumunská posádka. 
  
9. MASTERLAN VLÉTL DO PRESTIŽNÍ SÉRIE  
Plzeňský deník | 27.05.2017 | 14 | Sport - Plzeňský kraj | 0.40 
http://plzensky.denik.cz/  
David Křížek s Milanem Harmáčkem z týmu Masterlan mají za sebou premiéru v prestižní Flying Phantom Extreme Sailing Series (závody foilujících katamaránů). Ačkoliv ve francouzském La Baule v Bretani vládly divoké podmínky, česká posádka se v náročném třídenním podniku dokázala s problémy (mj. 
  
10. Katamarany zabojují o titul na Lipně v Černé  
Mladá fronta Dnes | 27.05.2017 | (plu) | 19 | Jižní Čechy | 0.88 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting David Křížek, nejúspěšnější český jachtař, který mimo jiné také čtyřikrát přeplul Atlantický oceán, se představí dnes na Lipně. Tady v 11 hodin startuje závod mistrovství republiky katamaranů. 
  
11. Berounští veslaři už jedou naplno, Cincibuch v Račicích  
berounsky.denik.cz | 26.05.2017 | Redakce | Ostatní sporty | 0.45 
http://berounsky.denik.cz/ostatni_region/berounsti-veslari-uz-jedou-naplno-cincibuch-v-racicich-2017...  
Jarní regata BohemiansSezona i žákovským kategoriím na tradiční Jarní regata Bohemians. Ta byla sice ještě velmi větrná a teplo taky nic moc, ale naši borci v Praze na Vltavě ukázali, že i když je Berounka klidná řeka, tak i na vlnách umí podat výborné výkony. 
  
12. Chorvatsko na jachtě. Je to skoro jako na Slapech, říká český kapitán  
cestovani.iDNES.cz | 26.05.2017 | MF DNES, Klára Kubíčková | Cestování /Chorvatsko | 0.67 
http://cestovani.idnes.cz/plachetnice-jadran-chorvatsko-den-/chorvatsko.aspx?c=A170524_151001_kolem-...  
Proč je právě Jadran rájem jachtařů? Protože jachting na Jadranu je nejjednodušší. Skoro jako na Slapech. To vám nevěřím. Samozřejmě trochu přeháním, moře je moře, ale v Chorvatsku je při pobřeží tolik ostrůvků, že se tam netvoří velké vlny, jsou tam krátké úseky pro plavbu, dá se kotvit v každé zátoce a bezpečný přístav je vždy nedaleko. 
  
13. Berounští veslaři už jedou naplno, Cincibuch v Račicích  
denik.cz | 26.05.2017 | CREA: Redakce | 0.45 
http://berounsky.denik.cz/ostatni_region/berounsti-veslari-uz-jedou-naplno-cincibuch-v-racicich-2017...  
Jarní regata Bohemians  Sezona i žákovským kategoriím na tradiční Jarní regata Bohemians. Ta byla sice ještě velmi větrná a teplo taky nic moc, ale naši borci v Praze na Vltavě ukázali, že i když je Berounka klidná řeka, tak i na vlnách umí podat výborné výkony. 
  
14. Veslaře hřejí originální medaile  
idobryden.cz | 26.05.2017 | 0.42 
http://www.idobryden.cz/vodni-sporty/veslare-hreji-originalni-medaile/3c86b021-40b7-11e7-9afc-005056...  
Veslaři VK Morávia Uherské Hradiště byli na tradiční mezinárodní regatě v Hodoníně nepřehlédnutelní. Vybojovali na dvě desítky medailových umístění, originální "placku" ke 110. výročí založení VK Hodonín si však odvezli jen vítězové, kterých bylo v konečném účtování jedenáct. 
  
15. Čechura a Will jsou vicemistry Švýcarska  
Mladá fronta Dnes | 26.05.2017 | (es) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.64 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Jachtaři Lokomotivy Plzeň Jiří Čechura a Jan Will se blýskli na mistrovství Švýcarska lodní třídy Fireball, které se konalo u Mammernu na jezeře Untersee. Ve čtyřech dnech muselo celkem 29 lodí ze čtyř zemí zvládnout devět rozjížděk. 
  
16. Panel Deníku: Plzeň, město hazardu?  
plzensky.denik.cz | 25.05.2017 | Dana Veselá | Moje Plzeňsko | 0.64 
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-plzen-mesto-hazardu-20170525.html  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládežeK omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
17. Panel Deníku: Plzeň, město hazardu?  
denik.cz | 25.05.2017 | CREA:, Dana Veselá | 0.64 
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-plzen-mesto-hazardu-20170525.html  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže  K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
18. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
https://www.regionhrotovicko.cz | 25.05.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.regionhrotovicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz...  
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. 
  
19. Průšová zazářila  
podebradskenoviny.cz | 25.05.2017 | 0.40 
http://podebradskenoviny.cz/sport/prusova-zazarila  
Jachtaři vypluli do nové sezonyVe dnech 22. a 23. dubna 2017 probíhal na Jezeře v areálu Jachetního oddílu TJ Bohemia Poděbrady první závod jachtařské sezony.  Hokejisté postupují "od stolu" do Krajské ligy! 
  
20. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Tachovský deník | 25.05.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://tachovsky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
21. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Rokycanský deník | 25.05.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://rokycansky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sp. centra mládeže K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
22. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Klatovský deník | 25.05.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://klatovsky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže K omezení došlo a ještě dojde. Že automaty zmizely z restaurací je pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
23. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Domažlický deník | 25.05.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://domazlicky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
24. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Plzeňský deník | 25.05.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://plzensky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. 
  
25. Veslaři lovili medaile na mezinárodních regatách  
Nový život | 25.05.2017 | (pev) | 16 | Sport /Z regionu | 0.45 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
ročník mezinárodní brněnské regaty juniorů. Ze zástupců břeclavského veslování si nejlépe počínala juniorská dvojice Dalibor Neděla s Alešem Pospíšilem, která triumfovala v kategorii dvojka bez kormidelníka hned dvakrát. Na výkon z pátečního dorosteneckého šampionátu navázala Magda Novotná, která skončila druhá ve skifu a společně se závodnicí z Uherského Hradiště třetí ve dvojskifu. 
  
26. Ve výsledcích a telegraficky  
Mladá fronta Dnes | 25.05.2017 | (es, sav) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.64 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting FLYING PHANTOM Extreme Sailing Series, 1. závod ve Francii (14 posádek): 1. Cup Legende (Mourniac, Durand/Fr.) 34 b., 2. Red Bull (Zajac, Saunders/Rak.) 34, 3. Lupe Tortilla (Tomko, Atword/USA) 71,... 14. Masterlan (David Křížek, Milan Harmáček/ČR) 162. 
  
27. Jachtařský tým Masterlan dojel ve Francii dvanáctý  
Mladá fronta Dnes | 25.05.2017 | (es) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.79 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Tak vypadala premiéra jachtařského týmu Masterlan s kormidelníkem Davidem Křížkem a kosatníkem Milanem Harmáčkem v úvodním závodě prestižní série "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing. "Byly to tři dny fyzicky extrémně náročného jachtingu. 
  
28. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
https://www.regiontrebicsko.cz | 24.05.2017 | Michaela Kosařová | 0.94 
https://www.regiontrebicsko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v...  
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. 
  
29. Veslaři z Hradce a Třeboně přispěli k prvenství Česka  
jindrichohradecky.denik.cz | 23.05.2017 | Zdeněk Prager | Ostatní sporty | 0.40 
http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslari-z-hradce-a-trebone-prispeli-k-prvenstvi-ces...  
Brno – Veslařská regata "CEFTA Olympic Hopes" zemí Visegrádské čtyřky se konala v Brně. Závod dorosteneckých reprezentací Slovenska, Polska, Maďarska a ČR se týkal také veslařů VK Vajgar J. Hradec a VK Jiskra Třeboň. "Oba oddíly měly trojnásobné zastoupení, z toho v posádkách českého áčka veslovali třeboňské dorostenky Simona Kohoutová s Hanou Klímovou a jindřichohradečtí mladíci Tomáš Drobil a Adam Jedlička. 
  
30. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
https://www.regionblanensko.cz | 23.05.2017 | Michaela Kosařová | 0.94 
https://www.regionblanensko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v...  
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. 
  
31. Jachtaři Křížek s Harmáčkem zahájili sezonu 12. místem  
ceskenoviny.cz | 23.05.2017 | Velká Británie | 0.79 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtari-krizek-s-harmackem-zahajili-sezonu-12-mistem/1488604  
Česká jachtařská posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu Masterlan. PR/Martina Barnetová La Baule (Francie) - Česká posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu Masterlan skončila dvanáctá v úvodním závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series, který se jel ve francouzském La Baule. 
  
32. David Křížek a Milan Harmáček po prvním závodu Extreme Sailing Series  
e-sportfoto.cz | 23.05.2017 | Velká Británie | 0.82 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/krizek-a-harmacek-po-prvnim-zavodu-extreme-sailing-series/  
Posádka týmu MASTERLAN - David Křížek a Milan Harmáček se ve francouzském La Baule v Bretani zúčastnila prvního závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. Podmínky byly divoké a naše posádka musela překonávat celou řadu nástrah. 
  
33. Plzeňský jachtař Křížek se svým kolegou Harmáčkem obsadili v prvním závodě 12. místo  
plzen.cz | 23.05.2017 | 0.80 
http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-se-svym-kolegou-harmackem-obsadili-v-prvnim-zavode-12-misto/  
Foto: Team Masterlan  Posádka týmu MASTERLAN, v níž jezdí Plzeňák David Křížek a Milan Harmáček se ve francouzském La Baule v Bretani zúčastnila prvního závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. Podmínky byly divoké a naše posádka musela překonávat celou řadu nástrah. 
  
34. Veslaře hřejí originální medaile  
Dobrý den s kurýrem | 22.05.2017 | (CEH) | 18 | Sport | 0.42 
http://www.idobryden.cz  
Veslaři VK Morávia Uherské Hradiště byli na tradiční mezinárodní regatě v Hodoníně nepřehlédnutelní. Vybojovali na dvě desítky medailových umístění, originální "placku" ke 110. výročí založení VK Hodonín si však odvezli jen vítězové, kterých bylo v konečném účtování jedenáct. 
  
35. DNES NA ČT SPORT  
Haló noviny | 19.05.2017 | 15 | Ze sportu | 0.40 
http://www.halonoviny.cz/  
00 Jachting: Extreme Sailing Series 14.30 Horská kola: Mladá Boleslav Tour Škoda Auto. Z 14.50 Cyklistika: InCycle 2017 15.20 Motorismus: 45. Rallye Český Krumlov 2017 15.30 Svět motorů: Czech Drift Series Sosnová 15.50 Sportovní lezení 16. 
  
36. Policisté v Horšovském Týně dostanou novou budovu. Už příští rok  
denik.cz | 18.05.2017 | CREA:, Miroslava Vejvodová | 0.64 
http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/policiste-v-horsovskem-tyne-dostanou-novou-budovu-uz-pristi-...  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sport. cent. mládeže  Reforma byla hodně výbušným tématem. Myslím, že policie dělá, co může. 
  
37. Vody je už v Máchově jezeře dostatek, lodě mohou vyplout  
elogistika.info | 18.05.2017 | Petr Bartík | 0.40 
http://www.elogistika.info/vody-je-uz-v-machove-jezere-dostatek-lode-mohou-vyplout/  
Informoval o tom ředitel společnosti Regata Máchovo jezero Vladimír Reichert, která na jezeře provozuje lodní dopravu. "Vypluli jsme už minulý víkend, byly to ale jen pokusy," uvedl Reichert. 
  
38. Jachting na brněnské přehradě  
ČT 1 | 18.05.2017 | 0.67 
Petr TUPÝ, závodník v jachtingu: Jachting mě zaujal, protože jsme venku na vzduchu. Ne někde zavřený v tělocvičně a mám rád vodu. Michal CAGALA, redaktor: Svou loď musí znát do posledního detailu. Aby jí zvládl když vítr bouří nebo aby jí rozhýbal, když je zrovna skoro bezvětří. 
  
39. Nedělová na zahraniční regatě vylovila stříbro  
Nový život | 18.05.2017 | (pev) | 16 | Sport/Z regionu | 0.42 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
Břeclav – První mezinárodní regatu má za sebou veslařka Slováckého veslařského klubu Markéta Nedělová. Na kontrolních závodech v Račicích si vysloužila nominaci na mezinárodní podnik v německém Essenu, kde o víkendu skončila v konkurenci závodnic z osmi evropských zemí společně se svými parťačkami druhá na párové čtyřce, na čtvrtém místě pak dokončila závod ve skifu i dvojskifu. 
  
40. Křížek s Harmáčkem dnes zažijí premiéru v Bretani  
Mladá fronta Dnes | 18.05.2017 | (es) | 21 | Kraj Plzeňský | 0.80 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Plzeňský jachtař David Křížek s parťákem Milanem Harmáčkem v barvách týmu Masterlan se jako první česká posádka v historii představí v prestižním seriálu Flying Phantom Extreme Sailing Series foilujících (létajících) katamaránů. 
  
41. Veslaře čeká domácí regata  
Slovácko | 16.05.2017 | LIBOR KOPL | 15 | Sport/Z regionu | 0.46 
http://www.hodoninskydenik.cz  
Hodonínští veslaři zahájili letošní sezonu na mezinárodní regatě O pohár SNP v Piešťanech na vodní nádrži Slňava. V mladších žácích se v sobotní i nedělní jízdě z vítězství na dvojskifu radovali Šimon Hýbner a Šimon Foltýn, kteří pak na čtyřce společně s Adamem Kouřilem, Jakubem Čechem a kormidelníkem Ondřejem Horniakem přidali třetí místo. 
  
42. Křížek a Harmáček už jsou ve Francii  
Mladá fronta Dnes | 16.05.2017 | (es) | 15 | Kraj Plzeňský | 0.78 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Plzeňský jachtař David Křížek s parťákem Milanem Harmáčkem zamířili na sklonku minulého týdne do francouzského La Baule v Bretani, kde je od čtvrtka do neděle čeká pod hlavičkou týmu Masterlan historicky první start v seriálu létajících katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series. 
  
43. Plzeňský jachtař Křížek odjel na sérii extrémních katamaránů do Francie  
http://plzen.cz/category/zpravodajstvi/kultura-zpravy/ | 15.05.2017 | 0.65 
http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-odjel-na-serii-extremnich-katamaranu-do-francie/  
Posádka týmu MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček v neděli odjela do francouzského La Baule v Bretani, kde se zúčastní historicky prvního závodu započítávaného do Flying Phantom Extreme Sailing Series.  Sérii závodů extrémních foilujících (létajících) katamaránů absolvuje 15 přihlášených týmů z osmi zemí světa (CZE, ESP, FRA, GBR, GER, POR, SUI, USA). 
  
44. Flying Phantom - CZE 78 David Křížek a Milan Harmáček Team  
e-sportfoto.cz | 12.05.2017 | Velká Británie | 0.43 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/flying-phantom-extreme-sailing-series/  
Posádka týmu MASTERLAN - David Křížek a Milan Harmáček v neděli odjíždí do francouzského La Baule v Bretani, kde se zúčastní historicky prvního závodu započítávaného do Flying Phantom Extreme Sailing Series.  Flying Phantom - Extreme Sailing SeriesSérii závodů extrémních foilujících (létajících) katamaránů absolvuje 15 přihlášených týmů z osmi zemí světa (CZE, ESP, FRA, GBR, GER, POR, SUI, USA). 
  
45. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
http://vyskovsko.info | 12.05.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.vyskovsko.info/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potr...  
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. 
  
46. Pálavskou regatu ovládl Teplý  
Nový život | 11.05.2017 | (pev) | 16 | Sport/Z regionu | 0.65 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
Nové Mlýny – Celkem 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd se zúčastnilo tradiční jachtařské Pálavské regaty na Nových Mlýnech. V hlavním závodě Laser Standard vládl olympionik Viktor Teplý z Jakchtklubu Brno, který zvítězil o bod před dalším reprezentantem Štěpánem Novotným z Jachtklubu Cheb. 
  
47. Jakub Halouzka potřetí v řadě mistrem ČR ve třídě Pálavská regata  
eurozpravy.cz | 10.05.2017 | 0.93 
http://sport.eurozpravy.cz/ostatni/189428-jakub-halouzka-potreti-v-rade-mistrem-cr-ve-tride-palavska...  
Keramika Pálavská regata, které se letos zúčastnilo 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd. Pro všechny třídy šlo o tradiční mezinárodní závod s kvalitním dobrým obsazením zařazený do Poháru ČR, pro třídu Laser Radial se jednalo dokonce o mistrovství České republiky. 
  
48. Jakub Halouzka potřetí v řadě mistrem ČR ve třídě Pálavská regata  
eurozpravy.cz | 10.05.2017 | 0.93 
http://sport.eurozpravy.cz/ostatni/189428-jakub-halouzka-potreti-v-rade-mistrem-cr-ve-tride-palavska...  
Keramika Pálavská regata, které se letos zúčastnilo 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd. Pro všechny třídy šlo o tradiční mezinárodní závod s kvalitním dobrým obsazením zařazený do Poháru ČR, pro třídu Laser Radial se jednalo dokonce o mistrovství České republiky. 
  
49. Jakub Halouzka potřetí v řadě mistrem ČR ve třídě Pálavská regata  
eurozpravy.cz | 10.05.2017 | 0.93 
http://sport.eurozpravy.cz/ostatni/189428-jakub-halouzka-potreti-v-rade-mistrem-cr-ve-tride-palavska...  
Keramika Pálavská regata, které se letos zúčastnilo 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd. Pro všechny třídy šlo o tradiční mezinárodní závod s kvalitním dobrým obsazením zařazený do Poháru ČR, pro třídu Laser Radial se jednalo dokonce o mistrovství České republiky. 
  
50. Praha 4 vyhlásila nejlepší sportovce  
Tučňák | 09.05.2017 | (red) | 14 | Sport | 0.64 
http://www.praha4.cz  
Naděje roku: Oldřich Duchoň (ročník 2002) hokej, Lucie Keblová (2000) jachting, Gabriel Mahler (2000) veslování, Kateřina Minksová (2002) moderní gymnastika, Jakub Nicod (2004) tenis, Tereza Novotná (1999) softbal, David Smetivý (2004) fotbal, Anna Sobotková (2000) radiový orientační běh, Prokop Sojka (1999) vodní pólo, Petr Vávra (2003) cyklistika. 
  
51. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
http://slapanicko.info | 08.05.2017 | Michaela Kosařová | 0.95 
https://www.slapanicko.info/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Za...  
Milan Koláček  Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech. 
  
52. Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva  
plzenskenovinky.cz | 05.05.2017 | sport | 0.89 
http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/  
Víkendového závodu United 4 Regatta se zúčastnilo více než 450 lodí různých tříd od Optimistů až po 49er. V sobotu se začalo jezdit až odpoledne a podařilo se odjet 3 rozjížďky. Na břeh se závodníci vrátili až před osmou. Hned v první rozjížďce se na návětrné bójce objevily na prvních třech místech české lodě. 
  
53. Kam o prodlouženém víkendu? Nabídka akcí v Ostravě a okolí je pestrá  
moravskoslezsky.denik.cz | 05.05.2017 | Redakce | Moje Ostravsko | 0.65 
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/kam-o-prodlouzenem-vikendu-nabidka-akci-v-ostrave-a-ok...  
Těrlicko: Májová regata na přehradě Pro všechny velké i malé lodičky s plachtou a také pro nadšené diváky pořádá Klub jachting Těrlicko již zítra Májovou regatu závod plavidel s plachtami. Malý neformální závod při příležitosti zahájení jachtařské sezony odstartuje v sobotu 6. 
  
54. Veslaři přivezli z Rennerova memoriálu čtyři zlaté medaile  
denik.cz | 05.05.2017 | CREA: Redakce | 0.40 
http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslari-privezli-z-rennerova-memorialu-ctyri-zlate-...  
Své zástupce v regatě, jíž pořádal pražský ČVK, měla i Jiskra Třeboň, avšak jenom v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Celkově se prezentovalo 309 posádek za 14 klubů, z toho sedm třeboňských závodníků zaznamenalo pět startů. Stejný počet jindřichohradeckých veslařů závodil osmkrát. 
  
55. Velká cena Lipna 2017 na Bezdrev  
Českobudějovický deník | 05.05.2017 | PETR VITOŇ | 14 | Sport/Jižní Čechy | 0.87 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Mimo kraj putovala pouze cena za vítězství ve třídě RS 700, kde při neúčasti plzeňských favoritů Davida Křížka a Milana Hájka po zásluze vyhrál Adam Plhoň (Třinec). Součástí závodu bylo finále Ski regaty, v němž po vítězství na lyžích manželé Szmaragowski z DIM Bezdrev potvrdili svou suverenitu i na vodě s lodí třídy RS 500. 
  
56. Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva  
plzenskenovinky.cz | 04.05.2017 | sport | 0.89 
http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/  
Víkendového závodu United 4 Regatta se zúčastnilo více než 450 lodí různých tříd od Optimistů až po 49er. V sobotu se začalo jezdit až odpoledne a podařilo se odjet 3 rozjížďky. Na břeh se závodníci vrátili až před osmou. Hned v první rozjížďce se na návětrné bójce objevily na prvních třech místech české lodě. 
  
57. Lodě vyplují na Máchovo jezero až v druhé půlce května  
jablonecky.denik.cz | 04.05.2017 | Kateřina Charvátová | Z regionu | 0.42 
http://jablonecky.denik.cz/z-regionu/lode-vypluji-na-machovo-jezero-az-v-druhe-pulce-kvetna-20170504...  
Předpokládáme, že když vše půjde jak má, a příroda nám to dovolí, vyplujeme s parníky v druhé polovině května," uvedl Vladimír Reichert, šéf společnosti Regata Máchovo jezero, která na jezeře spravuje lodní dopravu. Máchovo jezero se začalo odpouštět loni v říjnu kvůli odbahnění Dokeské zátoky, díky kterému by voda měla být v následujících sezonách čistší. 
  
58. Kontrolní závody veslařů: Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty  
breclavsky.denik.cz | 04.05.2017 | Redakce | Ostatní sporty | 0.48 
http://breclavsky.denik.cz/ostatni_region/kontrolni-zavody-veslaru-breclavsti-si-az-na-jednu-vyjimku...  
Účast na mezinárodních regatách si vybojovali kromě jedné posádky všichni. Nejlépe si počínala dorostenka Magdalena Novotná, která překvapivě obsadila druhou poziic, čímž si zajistila místo v reprezentaci a start na závodech Olympic Hopes Regata. 
  
59. Kontrolní závody veslařů: Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty  
denik.cz | 04.05.2017 | CREA: Redakce | 0.47 
http://breclavsky.denik.cz/ostatni_region/kontrolni-zavody-veslaru-breclavsti-si-az-na-jednu-vyjimku...  
Účast na mezinárodních regatách si vybojovali kromě jedné posádky všichni. Nejlépe si počínala dorostenka Magdalena Novotná, která překvapivě obsadila druhou poziic, čímž si zajistila místo v reprezentaci a start na závodech Olympic Hopes Regata. 
  
60. Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty  
Nový život | 04.05.2017 | VÁCLAV PETRŮ | 14 | Sport | 0.47 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
Účast na mezinárodních regatách si vybojovali kromě jedné posádky všichni. Nejlépe si počínala dorostenka Magdalena Novotná, která překvapivě obsadila druhou pozici, čímž si zajistila místo v reprezentaci a start na závodech Olympic Hopes Regata. 
  
61. Děti smetl vítr do ledové vody. Na pomoc letěl vrtulník  
Nový život | 04.05.2017 | ILONA PERGROVÁ | 2 | Zpravodajství | 0.64 
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
Dodal, že kdyby šlo o závod pořádaný Českým svazem jachtingu, vše by vypadalo jinak. "Děti ví, jak postupovat v podobných situacích. Zhodnotí své síly a mají neopreny a vesty. Jejich lodě jsou navíc takřka nepotopitelné, mají nafukovací vaky," porovnal Hrdlička. 
  
62. Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva  
plzenskenovinky.cz | 03.05.2017 | sport | 0.89 
http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/  
Víkendového závodu United 4 Regatta se zúčastnilo více než 450 lodí různých tříd od Optimistů až po 49er. V sobotu se začalo jezdit až odpoledne a podařilo se odjet 3 rozjížďky. Na břeh se závodníci vrátili až před osmou. Hned v první rozjížďce se na návětrné bójce objevily na prvních třech místech české lodě. 
  
63. Pyšná mamča Křížková: To je naše princeznička!  
ahaonline.cz | 03.05.2017 | CREA:, vin | 0.64 
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/133372/pysna-mamca-krizkova-to-je-nase-princeznicka.html  
Není divu, že středem pozornosti nebyla manželka jachtaře Davida Křížka (44), ale jejich princeznička. "Je rozkošná, hned bych si ji chtěla pochovat," rozplývala se nad kočárkem moderátorka zpravodajství na FTV Prima Gabriela Lašková (27). 
  
64. Jachtař Ondřej Teplý ve třídě Finn bohužel musel závod v Eurocup v Hyeres předčasně ukončit  
sportovnilisty.cz | 03.05.2017 | Eva Skořepová, Robert Deaves | 0.40 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtar-ondrej-teply-ve-tride-finn-bohuzel-musel-zavod-v-eurocup-v...  
Ondřej Teplý ve třídě Finn bohužel musel závod předčasně ukončit V Hyeres poslední dubnovou neděli skončil finálovými jízdami světový pohár olympijských tříd. 
  
65. Převrácené loďky patřily skautům  
Právo | 03.05.2017 | (ČTK, zr) | 10 | Jižní Morava - Vysočina | 0.64 
http://pravo.novinky.cz/  
Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné. 
  
66. Další triumf pro sourozence z Plzně  
Mladá fronta Dnes | 03.05.2017 | (es) | 17 | Plzeňský kraj | 0.78 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Sourozenci Petr a Tereza Dobrých ovládli i druhý závod Evropského poháru lodní třídy RS Feva, který se konal uplynulý víkend v holandském Medembliku. Jachtaři Lokomotivy Plzeň se první den regaty ujali vedení, druhý den je ale přibrzdila chyba a převrácení do vody. 
  
67. Stíny minulosti pod středomořským sluncem  
Haló noviny | 03.05.2017 | 9 | cestujeme | 0.46 
http://www.halonoviny.cz/  
A každé tři roky slavnostní start světoznámé regaty. A k tomu všemu přes 2950 hodin slunečního svitu ročně, což v Evropě trumfne jen nemnoho jiných destinací. Tak nějak to o Alicante píšou v turistických průvodcích. Ale třeba i kultovní místa fašistických pohrobků a nových ultrapravičáků a stopy spravedlnosti unikajících nácků. 
  
68. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
http://slapanicko.info | 02.05.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.slapanicko.info/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-pot...  
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. 
  
69. Loďky se převracejí při každém skautském závodě, říká jejich šéf  
ceskenoviny.cz | 02.05.2017 | 0.70 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lodky-se-prevraceji-pri-kazdem-skautskem-zavode-rika-jejich-sef/148...  
Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné. 
  
70. Loďky se převracejí při každém skautském závodě, říká jejich šéf  
blesk.cz | 02.05.2017 | 0.70 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/466369/lodky-se-prevraceji-pri-kazdem-skautskem-zavode-...  
Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné. 
  
71. Děti smetl vítr do ledové vody  
Břeclavský deník | 02.05.2017 | ILONA PERGROVÁ | 1 | Titulní strana | 0.64 
http://breclavsky.denik.cz/  
Dodal, že kdyby šlo o závod pořádaný Českým svazem jachtingu, vše by vypadalo jinak. "Děti ví, jak postupovat v podobných situacích. Zhodnotí své síly a mají neopreny a vesty. Jejich lodě jsou navíc takřka nepotopitelné, mají nafukovací vaky," porovnal Hrdlička. 
  
72. Mistrovství v jachtingu juniorů narušil vítr, 15 lidí hasiči tahali z vody  
novinky.cz | 01.05.2017 | vtk | Krimi | 0.67 
https://www.novinky.cz/krimi/436571-mistrovstvi-v-jachtingu-junioru-narusil-vitr-15-lidi-hasici-taha...  
Patnáct lidí v pondělí vytahovali hasiči a členové vodní záchranné služby z vodního díla Nové Mlýny na Břeclavsku, kde se konalo Mistrovství ČR v jachtingu juniorů. Několik plavidel se totiž kvůli silnému poryvu větru převrátilo. Ve skupině zachráněných byli tři dospělí, zbytek tvořily děti. 
  
73. Mistrovství v ČR v jachtingu se zvrtlo: Z vody vytahovali záchranáři dvanáct dětí!  
blesk.cz | 01.05.2017 | 0.42 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-brno/466231/mistrovstvi-v-cr-v-jachtingu-se-zvrtlo-z-vody-vy...  
Na Nových Mlýnech právě probíhalo mistrovství České Republiky v jachtingu, když náhlý poryv větru několik loděk převrátil a jejich posádky skončily ve vodě. "Zřejmě vlivem poryvu větru se převrátilo několik loděk současně. Na místě byla jako první vodní záchranná služba, následně se přidaly i hasičské jednotky z Hustopečí a Mikulova," řekl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. 
  
74. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
http://mkrumlovsko.cz | 01.05.2017 | Michaela Kosařová | 0.95 
https://www.mkrumlovsko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zas...  
Sport  Michaela Kosařová nepublikováno  Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech. 
  
75. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
http://slavkovsko.cz | 30.04.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.slavkovsko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potre...  
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. 
  
76. Jachty na Vltavě  
TV Barrandov | 30.04.2017 | 0.68 
Přes sto jachtařů se o víkendu sešlo na pražské náplavce, aby tady změřili síly v závodech na Vltavě. Konaly se jako součást jachtařského festivalu. Petr PŘEVRÁTIL, moderátor: I když to tak na první pohled možná nevypadá, jachting má u nás dlouhou historii a často se dědí z generace na generaci. 
  
77. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
https://www.pohorelicko.cz/zpravy/ | 29.04.2017 | Michaela Kosařová | 0.95 
https://www.pohorelicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zas...  
Sport  Michaela Kosařová nepublikováno  Foto: Milan Koláček  Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech. 
  
78. Náročné podmínky potrápily jachtaře  
denik.cz | 29.04.2017 | CREA:, Vladimír Malinovský | 0.78 
http://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/narocne-podminky-potrapily-jachtare-20170428.html  
Podmínky byly skutečně náročné,"řekla po závodech Eva Skořepová, manažerka Českého svazu jachtingu.  Ve třídě Fireball si s těžkými povětrnostními podmínkami nejlépe poradila a suverénně vyhrála toušeňská posádka Jaroslav Verner – Pavel Winkler. 
  
79. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
https://www.slavkovsko.cz/zpravy/ | 29.04.2017 | Michaela Kosařová | 0.95 
https://www.slavkovsko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zast...  
Milan Koláček  Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech. 
  
80. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
http://mbudejovicko.cz | 29.04.2017 | Daniela Ježíková | 0.80 
https://www.mbudejovicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-pot...  
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. 
  
81. Milan Koláček bojuje v Biskajském zálivu v dalším solo závodě  
e-sportfoto.cz | 28.04.2017 | Daniel Vodička | 0.88 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/milan-kolacek-bojuje-v-biskajskem-zalivu-v-dalsim-solo-zavode/  
odstartoval Milan Koláček do dalšího závodu třídy Figaro. Závodu se účastní 40 sólových jachtařů. Na startu si Milan vedl famózně a návětrnou bóji otáčel na druhém místě.  V dalších hodinách pokračoval ve vynikajícím výkonu. 
  
82. Jachtařský festival v Praze  
e-sportfoto.cz | 27.04.2017 | 0.65 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtarsky-festival-v-praze/  
Festival je zaměřený výhradně na jachting ve sportovních klubech!  Co bude na programu?Zní to možná neuvěřitelně, ale Prahou se prohánějí plachetnice už více než 120 let! 
  
83. VE ZKRATCE  
Jindřichohradecký deník | 27.04.2017 | 14 | Sport/Jižní Čechy | 0.64 
http://jindrichohradecky.denik.cz/  
JACHTING Velkou cenu Lipna, závod Poháru ČR tříd Racing skifů všech kategorií, uspořádá o víkendu YC Lipno nad Vltavou. Součástí, ale samostatně hodnocenou bude druhý díl Ski regaty. Po sjezdových disciplinách, které se jely v zimě na Kramolíně bude na řadě jachtařská část (zahájení v sobotu v 10 hod, pokračování v neděli a pondělí též v 10 hodin). 
  
84. VE ZKRATCE  
Českobudějovický deník | 27.04.2017 | 14 | Sport/Jižní Čechy | 0.64 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
JACHTING Velkou cenu Lipna, závod Poháru ČR tř. Racing skifů všech kategorií, pořádá o víkendu YC Lipno nad Vltavou. Samostatně hodnocenou součástí bude druhý díl Ski regaty: po zimních sjezdových disciplinách na Kramolíně přichází jachtařská část ( v sobotu, v neděli i v pondělí vždy od 10 hodin). 
  
85. Mistrovství ČR v námořním jachtingu ovládl tým RODOP  
http://www.napalubu.cz/plavba/technika-plavby | 26.04.2017 | 0.93 
http://www.napalubu.cz/mistrovstvi-cr/mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-ovladl-tym-rodop.aspx  
Jachtařský tým RODOP kapitána Martina Kulíka vybojoval titul mistrů ČR v námořním jachtingu na plachetnic ích Bavaria 42 Match. Závod se jel za velmi větrných podmínek v Chorvatsku v oblasti města Biograd na Moru od 14. do 18. září 2009. 
  
86. Atlantic Rally for Cruisers (ARC)  
http://www.napalubu.cz/zavodni-jachting | 26.04.2017 | 0.78 
http://www.napalubu.cz/zajimavosti/aktualne/atlantic-rally-for-cruisers-arc.aspx  
IRC RACING pro závodní jachty do 60stop (18,3m)I když je ARC především fun regatou, IRC Racing je čistě závodní kategorií a záštitu nad ní drží Royal Ocean Racing Club (RORC). V této kategorii startuje 20 jachet s IRC hendikepem.  IRC INVITATIONZávodní kategorie pro jachty delší než 60stop (18,3m). 
  
87. Prahou se prohnaly katamarány  
http://www.napalubu.cz/destinace/ostatni | 26.04.2017 | 0.79 
http://www.napalubu.cz/mistrovstvi-cr/prahou-se-prohnaly-katamarany.aspx  
Od pátku do neděle se na hladině Vltavy v Praze u Rašínova nábřeží proháněli jachtaři na dvoutrupých katamaránech lodní třídy Tornado. V rámci výstavy Lodě na vodě se zde totiž konalo Mistrovství ČR v match racingu (dvojboji). Závod se na konec podařilo odjet i za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
  
88. Krátké náhlednutí do historie jachtingu  
http://www.napalubu.cz/plavba/technika-plavby | 26.04.2017 | 0.68 
http://www.napalubu.cz/lode-a-jachty/kratke-nahlednuti-do-historie-jachtingu.aspx  
Kdy si jachting začal budovat svou popularitu mezi běžnými lidmi, stejně jako na poli sportu? Na to vše odpoví naše krátké nahlédnutí do historie jachtingu. Plachetnice se využívaly již od nepaměti. 
  
89. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
regionblanensko.cz | 24.04.2017 | Daniela Ježíková | O čem se mluví | 0.80 
https://www.regionblanensko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-...  
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. 
  
90. Světový pohár v Hyeres začíná zítra  
e-sportfoto.cz | 24.04.2017 | 0.80 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/svetovy-pohar-v-hyeres-zacina-zitra/  
začnou v Hyères na Francouzské riviéře závodit nejlepší okruhoví jachtaři. Světový pohár olympijských tříd potrvá až do pátku 28. 4., medailové rozjížďky se pojedou o víkendu. Doufejme, že v nich uvidíme jediného našeho zástupce, reprezentanta ve třídě Finn Ondřeje Teplého. 
  
91. Světový jachtařský pohár v Hyeres začíná pro Ondřeje Teplého  
sportovnilisty.cz | 24.04.2017 | Ondřej Teplý | 0.79 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/svetovy-jachtarsky-pohar-v-hyeres-zacina-pro-ondreje-tepleho/  
Čtvrté dubnové úterý začnou v Hyères na Francouzské riviéře závodit nejlepší okruhoví jachtaři. Světový pohár olympijských tříd potrvá až do pátku 28. dubna 2017, medailové rozjížďky se pojedou o víkendu. Doufejme, že v nich uvidíme jediného našeho zástupce, reprezentanta ve třídě Finn Ondřeje Teplého. 
  
92. Ve výsledcích a telegraficky  
Mladá fronta Dnes | 22.04.2017 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.67 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting EVROPSKÝ POHÁR, 1. závod na Lago di Garda (It.), třída RS Feva (29 lodí): 1. Jakub Dobrý -Tereza Dobrá (ČR/Lokomotiva Plzeň), 2. Ferri -Bolognini (It.), 3. Forasacco - Drago (It.). Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
  
93. Sourozenci Dobrých vládli na Gardě  
Mladá fronta Dnes | 22.04.2017 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.67 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Plzeňská posádka Jakub Dobrý – Tereza Dobrá ovládla letošní první závod Evropského poháru. V Gargnanu na Lago di Garda za krásného počasí triumfovali ve třídě RS Fevas. V současnosti nejlepší česká posádka této třídy vedla od prvního dne, ale vedení nakonec musela hájit až do poslední rozjížďky. 
  
94. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
regionivancicko.cz | 21.04.2017 | Michaela Kosařová | Sport | 0.95 
https://www.regionivancicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v...  
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. 
  
95. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
regionkurimsko.cz | 21.04.2017 | Michaela Kosařová | Sport | 0.95 
https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-...  
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. 
  
96. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
rosicko.cz | 21.04.2017 | Michaela Kosařová | Sport | 0.95 
https://www.rosicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavc...  
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. 
  
97. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi  
velkobitessko.cz | 21.04.2017 | Michaela Kosařová | Sport | 0.95 
https://www.velkobitessko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Z...  
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. 
  
98. Vítězství na Gardě  
e-sportfoto.cz | 21.04.2017 | 0.82 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/vitezstvi-na-garde/  
Plzeňská posádka Jakub Dobrý – Tereza Dobrá vyhrála letošní první závod Evropského poháru. Závodilo se od 13. do 15. dubna v Gargnanu na Lago di Garda za krásného počasí s teplotou až 24 stupňů Celsia a odpoledním větru o síle 4–6 m/s. 
  
99. BMW Lifestyle představuje pět nových sportovních kolekcí.  
autojournal.cz | 21.04.2017 | Papírová Bunda | 0.42 
http://www.autojournal.cz/bmw-lifestyle-predstavuje-pet-novych-sportovnich-kolekci/  
BMW Lifestyle vnáší svěží vánek také do světa jachtingu. Úspěšná kolekce BMW Yachtsport zahrnuje zavazadlo, příslušenství a oblečení, které ohromuje sportovním a elegantním designem a vysokou kvalitou. Zatímco větru a vodě odolné materiály reagují na specifické požadavky jachtingu, neformální střih a sofistikované detaily poskytují nepřekonatelný komfort. 
  
100. Neznámá země je i o partnerech cestovatelů  
Právo | 20.04.2017 | Aleš Fuksa | 13 | Střední a východní Morava | 0.64 
http://pravo.novinky.cz/  
Richard je nejslavnějším českým jachtařem, který objel několikrát sólo svět na jachtě. Ale co je nejzajímavější, letos na Neznámou zemi přijedou oba," přiblížil Horký. Výjimečná je podle Horkého i Mirka Konkolská. Jako zkušená jachtařka se stala první českou ženou, která dokázala přeplout Atlantik, a to v obou směrech. 
  
101. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
regionivancicko.cz | 18.04.2017 | Daniela Ježíková | O čem se mluví | 0.80 
https://www.regionivancicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-...  
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. 
  
102. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
regionkurimsko.cz | 18.04.2017 | Daniela Ježíková | O čem se mluví | 0.80 
https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-p...  
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. 
  
103. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
rosicko.cz | 18.04.2017 | Daniela Ježíková | O čem se mluví | 0.80 
https://www.rosicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuj...  
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. 
  
104. První loď postavil sám v Zastávce, teď už potřebuje vaši pomoc!  
velkobitessko.cz | 18.04.2017 | Daniela Ježíková | O čem se mluví | 0.80 
https://www.velkobitessko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-po...  
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. 
  
105. Štěpán Sivý zabodoval v Itálii  
Českobudějovický deník | 18.04.2017 | PETR VITOŇ | 13 | Sport /Prachaticko | 0.42 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Lago di Garda – V tradičním mezinárodním závodě Torbole Europa Meeting se na italském jezeře Lago di Garda představilo 126 jachtařů z deseti států. Ze šesti českých závodníků třídy Evropa se nejvíce se dařilo Štěpánu Sivému ze Slavoje Hluboká nad Vltavou, jenž se po celou dobu držel v popředí pole a byl ve hře o medaile. 
  
106. Sedmadvacet cenných kovů na závěr halové sezony  
trutnovinky.cz | 15.04.2017 | 0.40 
https://www.trutnovinky.cz/sport/ostatni-sporty/2017/duben/sedmadvacet-cennych-kovu-na-zaver-halove-...  
Postupně porazila Valerii Huťkovou z Přerova (6:1, 6:0), Ellu Frömelovou z Olomouce (6:1, 6:1), Kláru Kulhánkovou ze stejného klubu (6:0, 6:0) a ve finále přerovskou Klaudii Huťkovou (6:1, 6:0). Stejně úspěšná byla i na turnaji na dvorcích TK Východočeská sportovní, kde postupně přehrála Elišku Jansovou z TC Dvůr Králové (6:2, 6:1), poté Šarlotu Pávkovou z HTK Třebíč (6:0, 6:2) a v dvouhodinovém finále spoluhráčku Ester Köhlerovou (6:2, 6:0) a brala zlato. 
  
107. Sedmadvacet cenných kovů na závěr halové sezony  
trutnovinky.cz | 15.04.2017 | 0.40 
https://trutnovinky.cz/sport/ostatni-sporty/2017/duben/sedmadvacet-cennych-kovu-na-zaver-halove-sezo...  
Postupně porazila Valerii Huťkovou z Přerova (6:1, 6:0), Ellu Frömelovou z Olomouce (6:1, 6:1), Kláru Kulhánkovou ze stejného klubu (6:0, 6:0) a ve finále přerovskou Klaudii Huťkovou (6:1, 6:0). Stejně úspěšná byla i na turnaji na dvorcích TK Východočeská sportovní, kde postupně přehrála Elišku Jansovou z TC Dvůr Králové (6:2, 6:1), poté Šarlotu Pávkovou z HTK Třebíč (6:0, 6:2) a v dvouhodinovém finále spoluhráčku Ester Köhlerovou (6:2, 6:0) a brala zlato. 
  
108. Český 29er vyhrál na Gardě  
e-sportfoto.cz | 12.04.2017 | 0.92 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/cesky-29er-vyhral-na-garde/  
tradiční Easter Regattu na Lago di Garda. Posádka podávala stabilní vyrovnané výkony jak v sobotním středním větru, tak i v neděli, kdy vítr zesílil výrazně nad 20 uzlů. Jednu z divokých rozjížděk vyhrála tato posádka s náskokem přes 300 metrů. 
  
109. Český 29er vyhrál na Gardě  
e-sportfoto.cz | 12.04.2017 | 0.92 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/cesky-29er-vyhral-na-garde/  
tradiční Easter Regattu na Lago di Garda. Posádka podávala stabilní vyrovnané výkony jak v sobotním středním větru, tak i v neděli, kdy vítr zesílil výrazně nad 20 uzlů. Jednu z divokých rozjížděk vyhrála tato posádka s náskokem přes 300 metrů. 
  
110. Milan Koláček získává cenné zkušenosti na letošním závodě Solo Concarneau  
sportovnilisty.cz | 12.04.2017 | Pavel Nesvadba | 0.83 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/milan-kolacek-ziskava-cenne-zkusenosti-na-letosnim-zavode-solo-con...  
Milan Koláček má za sebou druhý letošní závod ve třídě Figaro. Jaký byl? Ohromná únava po dvou dnech bez spánku a rozporuplné pocity v cíli.  "Start se nepovedl podle představ a vyrážel jsem z nevýhodné pozice ve druhé řadě. 
  
111. Český sport na čas ztrácí další eso. Olympijská vítězka čeká miminko  
Sport.cz | 10.04.2017 | Michal Osoba | Vodní sporty | 0.40 
https://www.sport.cz/clanek/873216-cesky-sport-na-cas-ztraci-dalsi-eso-olympijska-vitezka-ceka-mimin...  
Během olympijské regaty ji trápil natržený sval v oblasti žeber, hrozilo, že ani nebude moct závodit. Ale s přispěním renomovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře se dala dohromady a ve finále předvedla neuvěřitelný výkon, kdy od úvodních metrů suverénně uháněla za olympijským zlatem. 
  
112. Panel Deníku: Armádu v kraji tvoří vojáci i aktivní zálohy  
plzensky.denik.cz | 06.04.2017 | Redakce | Moje Plzeňsko | 0.64 
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-armadu-v-kraji-tvori-vojaci-i-aktivni-zalohy-201...  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládežeNe, vůbec o tom nejsem přesvědčen. Jen si vezměte, jak dlouho by trvalo uzavření hranic. To by se udělala komise, ta by se usnesla, pak by se to schvalovalo a pak už by na tom nezáleželo. 
  
113. Tvrdá romantika. Jachtař Koláček sní o nejnáročnějším závodě na světě  
Sport.cz | 06.04.2017 | dos | Vodní sporty | 0.88 
https://www.sport.cz/clanek/871358-tvrda-romantika-jachtar-kolacek-sni-o-nejnarocnejsim-zavode-na-sv...  
Začátek textu písně Snadné je žít od skupiny MIG 21 by Milan Koláček rád bral za slovo. Jachtařská romantika se mu však často mění v tvrdou řeholi. Tím spíše, že na své úžasné a inspirativní cestě směřuje ke startu na Vendée Globe 2020/21 - nejnáročnějším závodu na světě čtyřmi oceány kolem pěti kontinentů. 
  
114. ÚVOD JACHTAŘSKÉ SEZONY OVLÁDL REK  
Pražský deník | 06.04.2017 | 17 | Sport /Volný čas, Praha | 0.40 
http://www.prazsky.denik.cz/  
Startující děti si letošní první jachting v krásném letním počasí užily a ve třídě Optimist zvítězil talentovaný Adam Rek. O nadcházejícím víkendu se bude konat na Vltavě Memoriál Rösslera-Ořovského, na němž se očekává vyšší účast nejen v dětských třídách Optimist, Cadet a RS Feva, ale závodit by měly i lasery a kajutové lodě. 
  
115. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Domažlický deník | 06.04.2017 | 4 | panel deníku | 0.64 
http://domazlicky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže Ne, vůbec o tom nejsem přesvědčen. Jen si vezměte, jak dlouho by trvalo uzavření hranic. To by se udělala komise, ta by se usnesla, pak by se to schvalovalo a pak už by na tom nezáleželo. 
  
116. Praha 4 ocenila své nejlepší sportovce  
praha4.cz | 01.04.2017 | Petr Vávra | 0.64 
http://www.praha4.cz/Praha-4-ocenila-sve-nejlepsi-sportovce.html  
Lucie Keblová (2000) – jachting  Gabriel Mahler (2000) – veslování  Kateřina Minksová (2002) – moderní gymnastika  Jakub Nicod (2004) – tenis  Tereza Novotná (1999) – softball  David Smetivý (2004) – kopaná  Anna Sobotková (2000) – radiový orientační běh  Prokop Sojka (1999) – vodní pólo  Petr Vávra (2003) – cyklistika . 
  
117. Jachtařka Kozelská-Fenclová přerušuje kariéru, čeká druhé dítě  
blesk.cz | 29.03.2017 | 0.45 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/298424/jachtarka-kozelska-fenclova-prerusuje-karieru-ceka-d...  
Nejlepší česká jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová se letos na vodě neobjeví. Dvojnásobná olympionička a pátá z mistrovství světa v roce 2014 v třídě Laser Radial čeká druhého potomka, ale nevylučuje návrat. Kozelské-Fenclové se v roce 2014 narodil syn Matyáš, rok poté skončila pátá na šampionátu v Santanderu. 
  
118. Jachtařka Kozelská-Fenclová přerušuje kariéru, čeká druhé dítě  
ceskenoviny.cz | 29.03.2017 | 0.67 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-fenclova-prerusuje-karieru-ceka-druhe-dite/14669...  
ledna v Praze celkovou vítězkou ankety Jachtař roku 2016. Zároveň vyhrála kategorii žen. ČTK/Krumphanzl Michal Praha - Nejlepší česká jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová se letos na vodě neobjeví. 
  
119. Ožívají lodě na Labi?  
ceskenovinky.eu | 29.03.2017 | 0.42 
http://www.ceskenovinky.eu/2017/03/29/ozivaji-lode-na-labi/  
Jachtaři ještě nejezdí a ani velké osobárny nikde nejsou," povídá bocmanka paní Menšíková. "Někteří jachtaři jsou opravdu zvláštní a nějaká opatrnost jim nic neříká." Je jasné, že osmdesátimetrová loď schopná pojmout 1000 tun nákladu nejde jen tak zastavit a tak je v její blízkosti opatrnost na místě. 
  
120. Čeští jachtaři na velké regatě olympijských tříd na Mallorce vpluli naostro do nové sezony  
sportovnilisty.cz | 28.03.2017 | Ondra Teplý | 0.88 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/cesti-jachtari-na-velke-regate-olympijskych-trid-na-mallorce-vplul...  
První letošní velká regata olympijských tříd začíná poslední březnové pondělí na Mallorce. Na startu se sešlo 900 závodníků z 56 zemí. Nechybí ani čeští reprezentanti. Především jsou to olympionici Viktor Teplý ve třídě Laser, Karel Lavický ve třídě RS:X a Ondřej Teplý, loňský juniorský vicemistr světa ve třídě Finn. 
  
121. Ocenění pro jihočeské jachtaře  
Českobudějovický deník | 28.03.2017 | PETR VITOŇ | 14 | Sport/Jižní Čechy | 0.98 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Praha – Na valné hromadě Českého svazu jachtingu předseda Karel Bauer vyzdvihl účast českých jachtařů na OH v Riu i přípravu špičkových českých závodníků na nadcházející vrcholné závody letošní sezony, jakož start osamělého mořeplavce Milana Koláčka či start posádky David Křížek a Milan Harmáček na extrémně náročném seriálu Extrem Sailing Series. 
  
122. O titul krajského sportovce se ve středu rozhodne v Mladé Boleslavi  
nymbursky.denik.cz | 27.03.2017 | Rudolf Muzika | Ostatní sporty | 0.42 
http://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/o-titul-krajskeho-sportovce-se-ve-stredu-rozhodne-v-mlade-b...  
Říčany) – mistr ČR, Petr Fiala (jachting Neratovice) – mistr ČR, Jan Fröhlich (badminton, Benátky n/J) – 3. v MČR, Milan Hyršal (páka, armwrestling, Dolní Bousov) – mistr ČR, Tomáš Jahoda (poz. hokej, Rakovník) – 2. místo v extralize, Marek Maňas (futsal, Malibu Ml. 
  
123. Čeští jachtaři jsou připraveni  
e-sportfoto.cz | 27.03.2017 | 0.96 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/na-mallorce-se-dnes-zacina-naostro/  
Na Mallorce se dnes začíná naostroPrvní letošní velká regata olympijských tříd začíná dnes na Mallorce. Na startu se sešlo 900 závodníků z 56 zemí. Nechybí ani čeští reprezentanti. Především jsou to olympionici Viktor Teplý ve třídě Laser a Karel Lavický ve třídě RS:X. 
  
124. O titul krajského sportovce ve středu v Mladé Boleslavi  
denik.cz | 27.03.2017 | CREA:, Rudolf Muzika | 0.42 
http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/o-titul-krajskeho-sportovce-se-rozhodne-ve-stredu-v-mlade-...  
Říčany) – mistr ČR, Petr Fiala (jachting Neratovice) – mistr ČR, Jan Fröhlich (badminton, Benátky n/J) – 3. v MČR, Milan Hyršal (páka, armwrestling, Dolní Bousov) – mistr ČR, Tomáš Jahoda (poz. hokej, Rakovník) – 2. místo v extralize, Marek Maňas (futsal, Malibu Ml. 
  
125. Plzeň ocenila nejlepší mládežnické sportovce za rok 2016  
zpravy.rozhlas.cz | 25.03.2017 | Jan Markup | 0.67 
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/plzen-ocenila-nejlepsi-mladeznicke-sportovce-za-ro...  
Tu z rukou rektora Miroslava Holečka převzal studen Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí jachtař Jakub Dobrý.  Ocenění byli mladší a starší žactvo i trenéři  Kategorie mladšího žactva se každoročně vyhlašuje bez pořadí. 
  
126. OCENĚNÍ SPORTOVCI.  
Plzeňský deník | 24.03.2017 | 3 | Region/zpravodajství | 0.67 
http://plzensky.denik.cz/  
Za skloubení sportovních a studijních výsledků byl oceněn jachtař Jakub Dobrý. Foto: Deník/Z. Vaiz 
  
127. FOTO: Plzeň ocenila nadějné sportovce  
plzensky.denik.cz | 23.03.2017 | Andrea Pánková | Moje Plzeňsko | 0.67 
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-plzen-ocenila-nadejne-sportovce-20170323.html  
Za skloubení sportovních a studijních výsledků byl oceněn jachtař Jakub Dobrý." URL| http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-plzen-ocenila-nadejne-sportovce-20170323.html 
  
128. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Domažlický deník | 23.03.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://domazlicky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže Místo rozdávání peněz mi přijdou rozumnější daňové úlevy. Mladým rodinám pomůže každá koruna. Jde o to, zda je to koncepční krok. 
  
129. Existuje spravedlnost? Věříte, že majitelka této štíhlé postavy před dvěma měsíci rodila?  
super.cz | 22.03.2017 | Jiří Čeladník | Bulvár | 0.64 
https://www.super.cz/490888-existuje-spravedlnost-verite-ze-majitelka-teto-stihle-postavy-pred-dvema...  
Manžel, profesionální jachtař David Křížek, je totiž v Chorvatsku. "Rodiče to neměli s dětmi moc náročné - když jsem odjížděla z domova, Lola už spala, a když jsem se po čtyřech hodinách vrátila, Lola pořád spala, takže ani nezaznamenala, že jsem nebyla doma,” říká Lucie Křížková. 
  
130. Tvrdá zkušenost větrem ošlehaného jachtaře Milana Koláčka z Normandie  
sportovnilisty.cz | 19.03.2017 | 0.81 
http://www.sportovnilisty.cz/voda/tvrda-zkusenost-vetrem-oslehaneho-jachtare-milana-kolacka-z-norman...  
Letošní premiéra Milana Koláčka ve třídě Figaro je více než tvrdá. Závod Solo Normandie odstartoval v poledne. Po konzultaci s meteorology se vedení závodu rozhodlo pro změnu trasy. Vítr však v noci v den závodu sílil, dále od pobřeží až k 80 km/h. 
  
131. Drsná premiéra pro jachtaře Milana Koláčka  
e-sportfoto.cz | 18.03.2017 | Thomas Deregniaux | 0.81 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/drsna-premiera-pro-jachtare-milana-kolacka/  
Letošní premiéra Milana Koláčka ve třídě Figaro je více než tvrdá. Závod Solo Normandie odstartoval v pátek 17.3. v poledne. Na startu bylo 24 jachtařů. Proti přesile Francouzů se postavili dva Britové a po jednom startujícím ze Švýcarska a Česka. 
  
132. Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA KARAVANEM A LODÍ  
kultura21.cz | 18.03.2017 | 0.78 
http://www.kultura21.cz/aktualne/15958-kolem-sveta-karavanem-a-lodi  
Extrémní jachting na nejrychlejším katamaránu světa nám představí úspěšný jachtař David Křížek. Srdcař Pepa Dvorský nám představí aktuální situaci unikátního projektu historické repliky plachetnice z 18. 
  
133. Novojičíňák překonal Atlantský oceán  
polar.cz | 17.03.2017 | Nový Jičín, Petra Dorazilová | 0.67 
https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000007683/novojicinak-prekonal-atlantsky-ocean  
Jachtingu se věnuje 18 let. V loňském roce založil spolu s dalšími příznivci novojičínský Yacht Club, který tu před více než 30 lety už jednou existoval. Podpořit sportovní oddíl se rozhodl dosti důrazným způsobem. Současně si splnil svůj dávný sen. 
  
134. Vítězství nad Veselím bylo vydřené, soupeřky Černé anděly řádně potrápily  
homerlive.cz | 16.03.2017 | 0.40 
http://www.homerlive.cz/vitezstvi-nad-veselim-bylo-vydrene-souperky-cerne-andely-radne-potrapily/  
Rozhodčí: Milan Hájek, Karel Macho, sedmimetrové hody 4/4, 3/2. Vyloučení: 3/3, Diváci:425. ... 
  
135. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil  
Domažlický deník | 16.03.2017 | 4 | Panel deníku | 0.64 
http://domazlicky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže Z mého pohledu je to špatný směr. Každá skupina dětí potřebuje jiný druh vzdělávání a slučováním brzdíme obě skupiny. Je jistě celá řada protinázorů, ale z mého pohledu se inkluze příliš nepovedla. 
  
136. V roli fanouška  
Brněnský deník | 10.03.2017 | (jap) | 16 | Sport/Aktuálně | 0.65 
http://brnensky.denik.cz/  
Ondřej Teplý kuřimský jachtař Číslo dvě po jachtingu je pro mě florbal, protože jsem ho dlouho hrál na závodní úrovni. Hraju ho rád pro zábavu i nyní a když je chvíle času, zajdu se podívat i na nějaký zápas. Od sedmi do osmnácti let jsem hájil barvy brněnských Buldoků. 
  
137. Penze rostly, ale stát si na ně dál půjčuje miliardy  
Rokycanský deník | 09.03.2017 | JAN KLIČKA | 4 | Volební audit | 0.64 
http://rokycansky.denik.cz/  
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže Ano. Druhý pilíř byl dobrou myšlenkou, ale nepřinášel zajímavé zhodnocení financí, nepřinášel žádnou garanci a omezoval v nakládání s vlastními penězi. 
  
138. DB Schenker do jachtařského závodu EFG Sailing Arabia - The Tour postavil ryze ženskou posádku  
eulog.cz | 08.03.2017 | 0.79 
http://www.eulog.cz/cs/clanky/db-schenker-do-jachtarskeho-zavodu-efg-sailing-arabia-the-tour-postavi...  
V sedmém ročníku jachtařské regaty EFG Sailing Arabia - The Tour na účastníky čekalo763 námořních mil (cca 1413 km) dlouhý kurz, při kterém projeli Perský záliv. Nejprestižnější podnik na Středním východě se koná jednou ročně. Pro jachtaře je závod zajímavý především střídáním jednotlivých etap. 
  
139. Učitel Karfík brázdí Atlantik!  
Aha! | 04.03.2017 | (höh) | 7 | Aktuálně | 0.65 
http://www.ahaonline.cz/  
Mistr světa v jachtingu Přestože nemáme moře, tak se v roce 2009 stali amatérskými mistry světa v námořním jachtingu Češi! Pro mnohé překvapivě zabodovala posádka lodi Bohemia Express. Na palubě byl i Miroslav Vladyka. 
  
140. Konec vlády vodních sportů na Mělnicku. Sportovcem roku je žokej Josef Bartoš!  
Mělnický deník | 03.03.2017 | BARBORA WALTEROVÁ | 14 | Mělnicko - sport | 0.64 
http://www.melnicky.denik.cz  
Čtvrté místo bylo uděleno vodní lyžařce Anně Češpivové, pátý pak byl karatista z Neratovic David Le, šestá jezdkyně na koni Denisa Vegrichtová, sedmá bojovnice taekwonda Anna Miškovská, osmý jachtař Petr Fiala. Mělnický boxer Jan Gazdík obsadil deváté místo a desátým sportovcem Mělnicka je karatista Pavel Zach. 
  
141. Republiku si třikrát pozlatil  
idobryden.cz | 01.03.2017 | 0.40 
http://www.idobryden.cz/sportovec-okresu/republiku-si-trikrat-pozlatil/72ceabf8-fc7c-11e6-9afc-00505...  
Na mezinárodní regatě v Piešťanech si pak na půlkilometrové trati vyjel zlato a na dvoustovce a kilometru stříbro. Na závěr sezony dokázal přidat další zajímavé výsledky na závodech Olympijských nadějí v maďarském Szegedu. "Dvoustovka se mi vůbec nepovedla, vůbec nevím, co se se mnou stalo, musel jsem se spokojit s devátým místem. 
  
142. Cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí v PVA EXPO PRAHA  
turistika.cz | 28.02.2017 | Kolem Světa Karavanem | 0.81 
http://www.turistika.cz/clanky/cestovatelsky-festival-kolem-sveta-karavanem-a-lodi-v-pva-expo-praha  
13:00 – 13:50: NA PLACHETNICI SEVERNÍ EVROPOU: RUSKO, FINSKO, ŠPICBERKY (přednáší Zdeněk Žižka)  Parta jachtařů z nejstaršího "Českého Yacht Klubu" na plachetnici Bagatela systematicky navštěvuje odlehlé mořské i jezerní oblasti na severu Evropy. 
  
143. Novojičínský jachtař si splnil dětský sen. Na malé jachtě přeplul Atlantik  
zpravy.rozhlas.cz | 28.02.2017 | Michal Polášek | 0.67 
http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/novojicinsky-jachtar-si-splnil-detsky-sen-na-male...  
Téměř čtyři týdny strávil plavbou přes Atlantik novojičínský jachtař Jaromír Radkovský. Spolu s dalšími třemi členy posádky zažil na desetimetrové jachtě mořskou nemoc, frustraci ze slabého větru nebo strach ze srážky s velrybou nebo vypadlým kontejnerem z lodi. 
  
144. Křížek s Harmáčkem už trénují na prestižní sérii  
Mladá fronta Dnes | 18.02.2017 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.42 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
PLZEŇ David Křížek a Milan Harmáček, posádka týmu Masterlan, je jako první česká jachtařská dvojice v historii oficiálně přihlášena do prestižní světové série "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. 
  
145. Veletrh FOR CARAVAN nově v souběhu se specializovanou výstavou lodí FOR BOAT  
turistika.cz | 17.02.2017 | Karel Wolfovi | 0.64 
http://www.turistika.cz/clanky/veletrh-for-caravan-nove-v-soubehu-se-specializovanou-vystavou-lodi-f...  
50: Extrémní jachting (přednáší David Křížek)  15.00 – 15.50: 10 let cesty za snem La Grace (přednáší Josef Dvorský)  16. 
  
146. Jachtař Křížek se zúčastní závodů extrémní série  
Plzeňský deník | 15.02.2017 | (kuč, tit) | 13 | sport plzeňsko | 0.66 
http://plzensky.denik.cz/  
Plzeň – Plzeňský jachtař David Křížek se s Milanem Harmáčkem, kolegou z týmu Masterlan, zúčastní závodů Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. V sérii může startovat pouze 16 lodí, z nich čtyři budou závodit na divokou kartu. 
  
147. Loď bude na suchu  
Týden u nás | 15.02.2017 | (jch) | 7 | Co týden dal | 0.42 
http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/regionalni-deniky/denik-jizni-morava.html  
JACHTAŘ PETR ŠVANCARA Z LETOVIC ŘÍKÁ: Letovice – Vodní nádrž Letovice, kterou místní nazývají podle říčky Křetínky, jež ji napájí, je oblíbená i mezi jachtaři. Na lodi tam plachtí třeba Petr Švancara z Letovic. "I když není přehrada velká, tak je to zde na lodi fajn," říká. 
  
148. O jachtaři roku rozhodla olympiáda  
Tučňák | 13.02.2017 | (red) | 11 | Obrazem z Prahy 4 | 0.96 
http://www.praha4.cz  
Jachtařem, přesněji jachtařkou roku 2016 se stala zkušená závodnice Veronika Kozelská Fenclová z Jacht Clubu Praha 12. Výsledky tradiční ankety Českého svazu jachtingu opanovala už pošesté. 
  
149. Čtyřka lehkých vah už na olympiádě nebude, rozhodla veslařská federace  
Sport.cz | 11.02.2017 | Vodní sporty | 0.42 
https://www.sport.cz/clanek/853859-ctyrka-lehkych-vah-uz-na-olympiade-nebude-rozhodla-veslarska-fede...  
Pokud MOV změnu programu letos v červenci schválí, budou mít v olympijské regatě za tři roky ženy a muži shodně sedm medailových disciplín. Podle veslařské federace to byl "jediný možný návrh, který měl reálnou šanci, aby ho přijal výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru". 
  
150. Čtyřka lehkých vah už na olympiádě nebude, rozhodla veslařská federace  
sport.cz | 11.02.2017 | Ondřej Synek | 0.42 
https://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/clanek/853859-ctyrka-lehkych-vah-uz-na-olympiade-nebude-ro...  
Pokud MOV změnu programu letos v červenci schválí, budou mít v olympijské regatě za tři roky ženy a muži shodně sedm medailových disciplín. Podle veslařské federace to byl "jediný možný návrh, který měl reálnou šanci, aby ho přijal výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru". 
  
151. Sám uprostřed oceánů  
Téma | 10.02.2017 | Silvie Špačková | 40 | Rozhovor | 0.68 
Stal se třeba prvním sólo jachtařem, který sám třikrát obeplul zeměkouli. Při své první cestě dokonce na druhé nejmenší lodi v historii jachtingu. Jak se žije dlouhé měsíce o samotě na malé lodi? Dá se přežít divoký hurikán a otočení lodi dnem vzhůru? 
  
152. Děti!  
Rodina DNES | 10.02.2017 | 4 | Ze společnosti | 0.64 
Moderátorka pořadu Sama doma už s jachtařem Davidem Křížkem vychovává čtyřletého syna Davida. Gratulujeme a přejeme, ať ke kolébce dorazí jen ty nejhodnější sudičky! Foto: 
  
153. Anketa s tradicí oceňuje a motivuje už přes 40 let  
denik.cz | 07.02.2017 | CREA:, Radek Valenta | 0.40 
http://ceskolipsky.denik.cz/ostatni_region/anketa-s-tradici-ocenuje-a-motivuje-uz-pres-40-let-201702...  
Cyklistika, házená, fotbal, orientační běh, kuželky, vodní lyžování, jachting, ale také sportovní rybolov. Tato odvětví tradičně okupovala přední místa ankety Sportovec českolipského okresu v letech 1975 až 1989.  Pamětníci z té doby si jistě vzpomenou například na Jiřího Kvapila, Petra Uhera, Františka Arnošta, Josefa Vápeníka, Václava Cintla a další sportovní ikony z našeho okresu. 
  
154. Křížek s Harmáčkem pojedou Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017  
ceskenoviny.cz | 06.02.2017 | Velká Británie | 0.68 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/krizek-s-harmackem-pojedou-flying-phantom-extreme-sailing-series-20...  
Čeští jachtaři David Křížek a Milan Harmáček PR/Martina Barnetová Praha - Česká posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu MASTERLAN je oﬁciálně přihlášena do Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. 
  
155. Celebrity na síti: Pomerančová kůže Ashley Graham a Koktovi v divadle  
Blesk.cz | 28.01.2017 | Ze života hvězd | 0.64 
http://www.blesk.cz/clanek/446059/celebrity-na-siti-pomerancova-kuze-ashley-graham-a-koktovi-v-divad...  
Miss roku 2003 žije s jachtařem Davidem Křížkem (44) a mají už syna Davida (4). Modelka Barbora Podzimková (17) sklízí v modelingu jeden úspěch za druhým, a to od té doby, kdy v roce 2014 vyhrála soutěž Elite Model Look. 
  
156. FOR BOAT: Specializovaná výstava lodí v Letňanech již v březnu  
nase-voda.cz | 28.01.2017 | 0.64 
http://www.nase-voda.cz/boat-specializovana-vystava-lodi-letnanech-jiz-breznu/  
století, legenda Rudolf Krautschneider – mořeplavec a stavitel jachet, David Křížek s přednáškou o extrémním jachtingu nebo Karel Wolf s vyprávěním o Antarktidě. Na stánku internetového magazínu Lodní noviny bude k vidění výstava fotografií Pavla Nesvadby. 
  
157. Ke Křížkům k Davidovi přibyla Lola  
Mladá fronta Dnes | 27.01.2017 | (zar, es) | 13 | Kraj Plzeňský | 0.65 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
S manželem Davidem, úspěšným jachtařem, se po synovi dočkali dcery. Holčička, která se narodila v noci z úterý na středu, dostala jméno Lola. "Máme dceru! Jmenuje se Lola a narodila se čtyřicet čtyři minut po půlnoci. Obě jsme v pořádku," napsala poté novopečená maminka známým v SMS. 
  
158. výsledky, fakta  
Sport | 27.01.2017 | 5 | Lyžování | 0.40 
http://deniksport.blesk.cz/  
JACHTING Francouz Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Verna. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 
  
159. Cesta kolem světa za 40 dní? Jachtař Joyon překonal světový rekord  
denik.cz | 26.01.2017 | ČTK | Ostatní sporty | 0.43 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/cesta-kolem-sveta-za-40-dni-jachtar-joyon-prekonal-svetovy-rekord-...  
Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 
  
160. Jachtař  
Sport.cz | 26.01.2017 | Vodní sporty | 0.43 
https://www.sport.cz/clanek/848704-jachtar.html  
Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 
  
161. Jachtař Joyon s posádkou trimaránu obeplul v rekordním času svět  
blesk.cz | 26.01.2017 | 0.43 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/292448/jachtar-joyon-s-posadkou-trimaranu-obeplul-v-rekordn...  
Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 
  
162. Jachtař Křížek je podruhé otcem  
Plzeňský deník | 26.01.2017 | (fak, pk) | 2 | Region | 0.65 
http://plzensky.denik.cz/  
Plzeň – Plzeňský jachtař David Křížek, který proslul mimo jiné sólovými plavbami přes Atlantik, se stal včera 44 minut po půlnoci podruhé otcem. Jeho manželka Lucie, jež pod dívčím jménem Váchová vyhrála Miss ČR 2003 a dnes je známá hlavně jako moderátorka, porodila dceru Lolu. 
  
163. OCEÁNEM na křídlech  
Sport | 21.01.2017 | JOSEF KÁNINSKÝ | 23 | VIP sport | 0.89 
http://deniksport.blesk.cz/  
Vítěz sólozávodu jachtařů kolem světa překonal rekord i s pomocí převratné novinky Finiš mu zabral noc a skoro celý den. V závodě, jehož trasu absolvoval za 74 dnů, 3 hodiny, 35 minut a 46 sekund, to finiš skutečně byl, a ne ledajaký. 
  
164. Ski Regata RS na Kramolíně se vydařila  
Českobudějovický deník | 19.01.2017 | PETR VITOŇ | 14 | Sport /Jiřní Čechy | 0.80 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Kramolín – Nový model závodu odstartovali jachtaři v sobotu v kramolínském lyžařském areálu na Lipně. "Protože většina jachtařů v zimě lyžuje, rozhodli jsme se pro velice agilní třídy RS uspořádat v zimní přestávce lyžařské závody ve slalomu a obřím slalomu," sdělil Jan Myslík z Lipna nad Vltavou a dodal, že protože jachting jezdí pod Kramolínem, bylo o místě konání prvního dílu závodu rozhodnuto. 
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1. Synek místo Primátorek poseká trávník, zlaté holky proti sobě na Vltavě nejdou     
Skóre: 0.40 
Název: Synek místo Primátorek poseká trávník, zlaté holky proti sobě na Vltavě nejdou 
Zdroj: sport.cz 
Datum: 31.05.2017 
Odkaz:   https://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/clanek/889053-synek-misto-primatorek-poseka-travnik-zlate-holky-proti-sobe-na-vltave-nejdou.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatu 
Chci ho ale ještě přemluvit, že bychom jeli možná místo toho o týden později na regatu do Amsterdamu. Druhý červencový víkend mě pak ale určitě čeká finále svěťáku v Lucernu,"říká Synek.  
Antošová s Fleissnerovou mohly jet proti sobě závod na skifu, nakonec ale každá volí jinou loď... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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2. 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: vyskovsko.info 
Datum: 31.05.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.vyskovsko.info/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... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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3. VE ZKRATCE     
Skóre: 0.40 
Název: VE ZKRATCE 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 31.05.2017 
Str.: 14 
Náklad: 5990 
Číslo: 125 
Rubrika: Sport 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB12514C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: JACHTING 
JACHTING Mistrovství CR otevrené trídy katamaran, porádané v Cerné v Pošumaví YC Jestrábí, kraloval David Krížek, jenž si na kosatku pozval Jana Svobodu z Kromeríže. Uspeli i Jihoceši: Milan Chlebna a Jirí Pavliš z YC Kovárov vybojovali stríbro a na bronzový stupínek si po dramatickém boji se Sobotkou a Hrabalovou vyskocili Miloslav Falta z ALT Tornádo s Tomášem Vastlem z JK Cerná. Výsledky MCR katamaran open (10 lodí): 1. Krížek – Svoboda (Plzen, Kromeríž), 2. Chlebna – Pavliš (Kovárov), 3. Falta – Vastl (ALT Tornádo, Cerná v Pošumaví), ... 7. Beneš – Mahor (Jestrábí Cerná), 11. Ceška – Chovanec (Kovárov). (vit) FOTBAL Precisliga 35: Jankov – Hluboká 6:1 (3:0), 

P. Maxa 3, Baboucek, Jílek, Vašek – Vácha, Ct. Dvory – Dynamo 0:5 (0:1), Adam 2, Šíma, Anderle, Pecka, Planá – Mladé 0:1 (0:1), Havlícek. 
ATLETIKA Matyáš Jánský (Sokol CB) zabehl v Riedu casem 6:12,15 tretí nejlepší letošní 2000 m prek. dorostencu v CR. 
Do celostátního finále 49. poháru rozhlasu 6. cervna v Kladne se probojovaly tri jihoceské školy: mladší i starší žáci ZŠ a Gym. Vodnany, ml. žáci ZŠ L. Kuby v C. Budejovicích a ml. žákyne ZŠ Zborovská Tábor. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_3.wmf


  
4. Synek místo Primátorek seká trávník     
Skóre: 0.40 
Název: Synek místo Primátorek seká trávník 
Zdroj: Právo 
Datum: 31.05.2017 
Str.: 18 
Náklad: 133017 
Číslo: 125 
Rubrika: Sport 
Autor: Martin Kézr 
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: P125A18D.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: regatu 
Členky zlatého dvojskifu Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová se na veslařské Primátorky chystají, další čerstvý mistr Evropy Ondřej Synek ale nedělní závod na Vltavě vynechává. 
"Primátorky nejedu, musím na chalupě sekat trávník," říká s úsměvem skifař, jenž seděl sedmkrát ve vítězné osmě (naposledy v roce 2014). Navíc má na kontě i šest primátorských vítězství ve své disciplíně. "Berte to tak, že už toho mám fakt odzávoděno hodně. Bude mi letos pětatřicet a vrcholový sport je pro mne každý rok těžší a těžší. Chci taky občas žít jako normální člověk, a když to jde, tak být s rodinou a ne furt jen po závodech," vysvětluje vážněji svou absenci. 
Synek více než fyzický odpočinek potřebuje teď vyčistit hlavu. "Poslední čtyři týdny toho bylo opravdu hodně okolo mistrovství Evropy a nešlo jen o trénink. Jako tvář šampionátu jsem měl i hodně lítání kolem, takže teď jsem slíbil rodině, že si udělám čas pro ni," líčí Synek, jemuž trenér Doleček příští start naplánoval na polovinu června, kdy se jede SP v Poznani. 
"Chci ho ale ještě přemluvit, že bychom jeli místo toho o týden později na regatu do Amsterdamu. Druhý červencový víkend mě ale nemine finále svěťáku v Lucernu," tvrdí Synek. Pak se začne chystat na MS, které proběhne v USA koncem září. "Je to o měsíc posunuté, takže musím delší čas vydržet svěží," usmívá se. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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5. Překročily stín modelingu     
Skóre: 0.64 
Název: Překročily stín modelingu 
Zdroj: Čas pro hvězdy 
Datum: 30.05.2017 
Str.: 38 
Číslo: 22 
Rubrika: Co vás zajímá 
ProfilID: ISA 
Domicil: N4PA17223801.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: jachtaře, Davida, Křížka 
Zatímco některým šlo jen o to, aby se proslavily, jiné to chtěly dotáhnout a nebýt jen pouhým »ramínkem na šaty«. 

O tom, že byly a stále jsou výherkyně Miss krásné kráse ženy, nemůže být sebemenších pochyb. Zda jsou ale stejně tak chytré jako půvabné, se u mnohých hodně pochybovalo. Nemít pověst zlatokopky a nepříliš chytré naivky se například podařilo Lucii Křížkové, která ještě před 14 lety, kdy zvítězila, nosila blond vlasy. Díky svému optimismu a vstřícné povaze se stala ala vzorem mnoha ženám, které tevě se stejně jako ona právě ocitly na mateřské dovolené. 

Lucie i Gabriela jsou vzorem pro ženy každého věku 

Lucie s nimi na sociální síti sdílí jak fotografie ze svého soukromí, tak i rady ohledně výchovy, kosmetiky nebo cvičení. 
Velké popularitě se také těší Gabriela Lašková. Už jen díky tomu, že se do Miss jako jediná z dívek přihlásila s krátkými vlasy, vzbudila u mnohých žen respekt. Že se Gabriela nebojí dokázala i tehdy, když přijala malou roli ve filmu »Bony a klid 2« (2014) nebo když se vrhla na moderování ostře sledovaných zpráv. Podobně statečných žen není v českém ském showbyznysu nikdy dost! 

IVA KUBELKOVÁ (40) 

Kubelková se do dějin Miss zapsala nejen díky svému hlubokému dekoltu, ale také románkem s hokejistou Jaromírem Jágrem (45). Bez účasti v soutěži by ho prý neměla šanci potkat a nedostala by se tam, kde dnes je. Po moderování »Sama doma« přešla tato překrásná maminka dcer Karolíny (8) a Natálie (12) na Primu, kde provází pořadem »Jak se staví sen«. Pokud není Iva před kamerou, přemýšlí nad CD se svými písničkami, které by mělo vyjít ke konci tohoto roku. 

RENÁTA CZADERNOVÁ (32) 

Tato rodačka z Frýdku-Místku Frýdku a II. vicemiss ČR z roku 2006 je nyní ostřílenou moderátorkou »Televizních novin« na Nově. Dráze modelky se oproti většině finalistek Miss moc dlouho nevěnovala. Renátu to totiž vždycky víc než na molo táhlo na televizní obrazovku. Již na gymnáziu pracovala pro »Týdeník Ostrava« a později také jako asistentka v pořadu »Bludiště« a »Tak neváhej a toč!«. V osobním životě tolik úspěchů neměla. Roku 2014 se za velmi vypjatých okolností rozvedla s kameramanem Davidem Ochmanem. Sama ale není. V současné době žije s přítelem Michalem, kterému porodila dceru Adélku (5 měsíců). 

LUCIE KŘÍŽKOVÁ (32) 

Když v roce 2003 vyhrála y y soutěž Miss ČR, bylo její příjmení Váchová. O šest let později se provdala za jachtaře Davida Křížka (44), kterému porodila syna Davida (5) a dceru Lolu (4 měsíce). I když má Lucie díky gymnastice velice krásnou figuru, svůj život namísto modelingu zasvětila moderování. Po uvádění počasí na TV Nova přijala j nabídku České televize na moderování pořadu »Sama doma«. Když Lucie nepracuje, tráví čas se svou rodinou nebo nejlepší kamarádkou Radkou Kocurovou (36), která se také zúčastnila soutěže krásy. 

GABRIELA LAŠKOVÁ (27) LAŠKO 

Gabriela Lašková se roku 2013 stala historicky 2 první miss s krátkými vlasy. Její krásné hnědé vlas oči a široký úsměv se tehdy zalíbily jak porotcům tehd soutěže, tak i příteli Filipovi (28), kterého si v červnu 2016 vzala za muže. Jelikož si ani jeden mu z nich nepotrpí na luxus ani exotiku, jejich »den D« an se konal pod širým nebem v jedné zámecké zahradě na Vysočině. Dnes se tato sympatická brunetka živí především moderováním hlavních m televizních zpráv na Primě. Přestože byly její Prim začátky na televizní obrazovce podle tele mnoha diváků rozpačité, za téměř tři roky od svého t prvního přímého přenosu udělala stejně jako její kolega Roman Šebrle (42) obrovský pokrok. 

DIANA KOBZANOVÁ (35) 

Víc jak svou výhrou v soutěži krásy se 182 cm vysoká Diana proslavila skandálem, který ji o korunku a titul miss z roku 2001 připravil. Kamenem úrazu se jí staly nahé fotografie, které nafotila pro jistý pánský časopis. Pověst drzé a lehkovážné dívky si napravila až nedávno, to když se odstěhovala za svým přítelem, hokejistou Michaelem Frolíkem (29), do Kanady a porodila dceru Ellu (2,5). Dnes je z Diany příkladná máma a věnuje se moderování. 

HELENA HOUDOVÁ (37) 

Svým nevšedním přístupem k životnímu prostředí a módě se Helena zasloužila o to, aby se o ní víc jak o modelce mluvilo v souvislosti s charitou a ekologií. Miss z roku 1999 se aktivně věnuje svému nadačnímu fondu Slunečnice, protestuje proti nošení kožichů a dělá osvětu zdravého životního stylu. Po rozvodu s filmovým producentem Omarem Amanatem (44) vychovává své tři děti sama. Dokonce je ani neposílá do školy, protože se je rozhodla učit doma. Zajímavostí také je, že ani jedno z nich nebylo přes tři roky u lékaře. Helena si totiž myslí, že nejlepším lékem jsou dary přírody. 

Foto: Renáta řekla, že se do Miss přihlásila jen proto, že chtěla vyhrát byt v Praze. 
Foto: Pár týdnů před svou vlastní svatbou se stala patronkou soutěže »Souboj nevěst«. 
Foto: Je k neuvěření, že tak krásná žena, jakou je Iva, měla kdysi nízké sebevědomí. 
Foto: Na přihlášce do Miss Lucie uvedla, že měří 178 cm a touží po studiu politologie. 
Foto: Helena je zapřísáhlou vegetariánkou a ochránkyní všeho živého. 
Foto: Diana dodnes ráda provokuje. Ať už svými výroky, nebo výběrem nevšedního plemene psa. 
Foto: Fotolia (1), Profimedia.cz (1), V. Kramer, P. Dvořák, I. Kahún, J. Kšajt/RŽ/archiv Bauer Media (5) 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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6. Letos se koná již 13. ročník regat Panerai Classic Yacht Challenge 2017 Letos se koná již 13. ročník regat Panerai Classic Yacht Challenge 2017     
Skóre: 0.67 
Název: Letos se koná již 13. ročník regat Panerai Classic Yacht Challenge 2017 Letos se koná již 13. ročník regat Panerai Classic Yacht Challenge 2017 
Zdroj: iluxurylife.cz 
Datum: 29.05.2017 
Autor: Hana Benešová 
Odkaz:   http://www.luxus.cz/letos-se-kona-jiz-13-rocnik-regat-panerai-classic-yacht-challenge-2017  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regaty (2), regat, Regatta 
Panerai Classic Yacht Challenge se skládá z jedenácti samostatných regat, které se konají ve dvou okruzích: Mediterranean Circuit a North American Trophy. Novou sezónu jako již tradičně odstartoval americký okruh, a to právě v druhé polovině dubna... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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7. Jako na olympiádě! Račice slyší chválu a ukazují, jak rozumně investovat     
Skóre: 0.40 
Název: Jako na olympiádě! Račice slyší chválu a ukazují, jak rozumně investovat 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 29.05.2017 
Autor: Martin Hašek 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/muj-isport-blogy-redaktori-martin-hasek/304384/jako-na-olympiade-racice-slysi-chvalu-a-ukazuji-jak-rozumne-investovat.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatami 
Evropské Račice můžou těžko soupeřit s desítkami tisíc diváků na jezeře Dorney při OH 2012, ale s dalšími olympijskými regatami se můžou měřit.  
Do Labe arény v Račicích putovalo v posledních letech přes 200 milionů korun - a na první pohled jsou dobře využity... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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8. Kanoista Jiří Zalubil si Slňavu pozlatil     
Skóre: 0.40 
Název: Kanoista Jiří Zalubil si Slňavu pozlatil 
Zdroj: Dobrý den s kurýrem 
Datum: 29.05.2017 
Str.: 18 
Náklad: 12000 
Číslo: 22 
Rubrika: Sport 
Autor: (CEH) 
Odkaz:   http://www.idobryden.cz  
ProfilID: ISA 
Domicil: UK22A18G.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regaty 
Kanoista Jiří Zalubil z Ostrožské Nové Vsi má zlato a stříbro z mezinárodní regaty v Piešťanech! Na přehradě Slňava triumfoval společně s kojetínským Antonínem Hrabalem ve finále závodu deblkanoí na 500 metrů, když cílem projeli jen o neuvěřitelné dvě setiny sekundy rychleji než rumunská posádka. Bronz brala Francie. "Je to parádní výsledek, o jejich vítězství rozhodl poslední záběr," smekl Vít Pjajčík, novoveský lodivod. Druhou medaili ze stříbrného kovu přidal sedmnáctiletý Zalubil ve sprintu na 200 metrů. Po vítězství v semifinále nestačil ve finále s Hrabalem jen na polskou posádku Dziurla, Zezula, která vyhrála o půl sekundy. 
Zalubil se představil i v singlových závodech, na kilometru dojel sedmý, na poloviční trati pak zůstal těsně za finálovými branami. "V devítičlenné semifináové jízdě dojel čtvrtý, když na třetí postupové místo ztratil tři desetiny," litoval trošku novoveský kouč. 
Reprezentační dres oblékl na Slovensku i o dva roky starší David Janík, který v silné konkurenci kategorie do 23 let skončil na kilometrové trati šestý. "David dělal, co mohl, ale soupeři byli zkrátka lepší. Všechny medailové pozice obsadili Němci," poznamenal Pjajčík. 
Třetím z novoveské party byl Jakub Mlčoch, který bojoval v singlkajaku na 200 metrů. Ze semifinálové jízdy postoupil z druhého místa, ale ve finále už na stupně vítězů nedosáhl. "I když oproti semifinále nepatrně zrychlil, nakonec skončil šestý, což je slušný výsledek," dodal Pjajčík. 

Foto: Jiří Zalubil (vpravo) v Piešťanech zářil, s kojetínským Hrabalem vybojoval zlato a stříbro. 
FOTO: VP 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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9. MASTERLAN VLÉTL DO PRESTIŽNÍ SÉRIE     
Skóre: 0.40 
Název: MASTERLAN VLÉTL DO PRESTIŽNÍ SÉRIE 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 27.05.2017 
Str.: 14 
Náklad: 11390 
Číslo: 122 
Rubrika: Sport - Plzeňský kraj 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Tachovský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: PD12214A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek 
David Křížek s Milanem Harmáčkem z týmu Masterlan mají za sebou premiéru v prestižní Flying Phantom Extreme Sailing Series (závody foilujících katamaránů). Ačkoliv ve francouzském La Baule v Bretani vládly divoké podmínky, česká posádka se v náročném třídenním podniku dokázala s problémy (mj. převržení lodě) vyrovnat a na úvod si vybojovala 12. místo mezi čtrnáctkou vybraných posádek ze sedmi zemí. 

Foto: archiv D. Křížka 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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10. Katamarany zabojují o titul na Lipně v Černé     
Skóre: 0.88 
Název: Katamarany zabojují o titul na Lipně v Černé 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 27.05.2017 
Str.: 19 
Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Čechy 
Náklad: 164820 
Číslo: 122 
Rubrika: Jižní Čechy 
Autor: (plu) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M122J19E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, David, Křížek, jachtař, Českého, svazu, jachtingu 
Jachting 

David Křížek, nejúspěšnější český jachtař, který mimo jiné také čtyřikrát přeplul Atlantický oceán, se představí dnes na Lipně. Tady v 11 hodin startuje závod mistrovství republiky katamaranů. "Určitě se bude na co dívat. Přijede okolo dvaceti posádek a budou závodit před Černou v Pošumaví," zve Eva Skořepová z Českého svazu jachtingu do kempu Jestřábí I v Černé v Pošumaví, kde se bude dnes startovat. 

Foto: 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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11. Berounští veslaři už jedou naplno, Cincibuch v Račicích     
Skóre: 0.45 
Název: Berounští veslaři už jedou naplno, Cincibuch v Račicích 
Zdroj: berounsky.denik.cz 
Datum: 26.05.2017 
Číslo: 146 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Redakce 
Odkaz:   http://berounsky.denik.cz/ostatni_region/berounsti-veslari-uz-jedou-naplno-cincibuch-v-racicich-20170526.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M8Ja17BA0004.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regata (3), regatu 
Beroun - Veslaři berounské Lokomotivy už mají sezonu, kterou zahájili na Mistrovství ČR na veslařském trenažéru v Hodoníně. 

"Tohoto mistrovství se mohou zúčastnit jen dorostenci a starší veslaři. Naši si vedli zdatně a zajeli si veliké osobní rekordy. Sice nepadla žádná medaile, ale mezi 45 až 72 účastníky v jednotlivých kategoriích je 16.místo Terezy Lamprechtové v dorostenkách vynikající. Mezi dorostenci se Ted Machart umístil na 22. místě. Uprostřed výsledkové listiny se umístili dorostenec Michael Štorek, junioři Martin Švestka, Vojta Šabata a Jan Bouška, výborně zajely i juniorky Bára Nováková a Markéta Krompolcová. 
Dorostenci a starší veslaři z Berouna pak odjeli do Račic na veslařský kanál na soustředění. Následně se uskutečnilo pro tyto kategorie Mistrovství ČR na dlouhé dráze, které se jelo v plavebním kanálu na Hoříně. Šestikilometrová trať na skifech a dvojkách bez kormidelníka. Letos to byla ve větru pořádná dřina. Na skifu mezi dorostenkami se Magdaléna Kindlová umístila na 12. místě, 25. dojela Tereza Lamprechtová, 32. Marie Hyttnerová, 40. Kateřina Švestková a 48. Rosálie Machartová. Dorostenci skončili takto: 32. Štorek Michael, 36. Machart Teodor, 54. Doan Václav, 57. Albert Dušek a 58. Adam Metyš. Juniorka Bára Nováková dojela na 29.místě. Na dvojce bez kormidelníka, to je jen jednoveslo v rukách, se mezi juniory naši borci Martin Švestka a Jan Bouška umístili na 16. místě.Toto mistrovství bylo zároveň i kvalifikací na Kontrolní závody v Račicích, na které zvou reprezentační trenéři ČVS ty nejlepší závodníky. Tuto pozvánku do Račic si vybojovali junioři - dvojka bez Martin Švestka a Jan Bouška a dorostenka skifařka Majda Kindlová. 

Za velké zimy, sněhu, deště, krup a neskutečně studeného a silného nárazového větru se v Račicích uskutečnily Kontrolní závody do reprezentačních družstev dorostenců, juniorů a seniorů. Majda Kindlová se suverénně probojovala do finále A, kde skončila na 6. místě a tím si vybojovala reprezentační dres a místo v reprezentačním družstvu dorostenek. Kluci Švestka – Bouška na dvojce dojeli ve finále C na 5. místě. Jim bohužel reprezentace unikla. 
Jarní regata BohemiansSezona i žákovským kategoriím na tradiční Jarní regata Bohemians. Ta byla sice ještě velmi větrná a teplo taky nic moc, ale naši borci v Praze na Vltavě ukázali, že i když je Berounka klidná řeka, tak i na vlnách umí podat výborné výkony. Náš tým 38 závodníků z 52 startů vybojoval 7 vítězství: dvojskif dorostenek Majda Kindlová s Terezou Lamprechtovou, na skifech Zuzka Matějková, Martin Jordán, Markéta Forejtová, dvojskif ml. žáků Štěpán Moravčík a Vojtěch Radechovský, párová čtyřveslice ml. žáků - Radechovský, Moravčík,Hobza a Smejkal, párovka čtyřveslice dorostenců Štorek, Machart, Roubala Dušek. Na druhém místě dojeli naši borci 10x, třetí byli 17x, na čtvrtém místě dojeli 12x, na pátém 2x a šestí jsme dojeli 4x, parádní vstup do sezony. 
Na závodech i nováčci, kteří se neztratili a vždycky bojovali se soupeři v kontaktu v závodním poli. Musím pochválit nováčky Maxíka Marfláka, Bárta Krejčího, Honzu Böhma, Simona Hejdu, Šimona Houšku, Matouše Heroudka. Jeli výborně a bojovali nejen se soupeři, ale hlavně všichni bojovali s velikým nárazovým větrem a vysokými vlnami, což my na Berounce málokdy zažijeme. A také na rozdíl od několika soupeřů nikdo z našich neokusil vltavskou studenou vodu… 
Jarní regata NeratovicHned další víkend jsme odjeli na Jarní regatu do Neratovic. Labe nás přivítalo sluncem a teplem, ale abychom nebyli všichni moc nadšení, tak v neděli nám začalo foukat, zase! Ale naše výprava byla znovu vidět a slyšet. Všichni trenéři soupeřů oceňují, jak si náš tým dokáže pomáhat a povzbuzovat se a hlavně, že dokážeme zatleskat i ostatním vítězům – soupeřům. 35 závodníků se postavilo 68x na start a z Labe "vylovilo" jedenáct vítězství. Na skifu vyhráli: mezi jedenáctiletými Matěj Smejkal a Zuzana Vabroušková, dvanáctiletá Adéla Bartáková, třináctiletá Zuzana Matějková a mezi ženami masters naše nová posila ze Slovenska Barbora Sagová. Na dvojskifu zvítězili mladší žáci Štěpán Moravčík s Vojtou Radechovským, starší žáci Martin Jordán a Matyáš Kotrč, a dorostenky Marie Hyttnerová s Terezou Lamprechtovou, Magdaléna Kindlová ve společenství s Vandou Nejedlovou z Hamru. Vítězně dojela také párovka mladších žáků Radechovský, Moravčík, Hobza, Smejkal s kormidelnicí Michaelou Dvořákovou a společenství Beroun Kindlová- Hamr- Lysá na párovce dorostenek. Naše posádky si dojely ještě 12x pro druhé místo, 14x pro třetí, 15x pro čtvrté místo, 11x na pátém a 5x na šestém místě. Super výsledky a vynikající bojovné výkony, o tyto výsledky se také zasloužili junioři Švestka, Bouška, Brůžek, Krompolcová, Frdlíková, dorostenci Štorek, Machart, Roubal, Dušek, Metyš, starší žáci Patera,Tůma, Štajer, Pazdera, Mruškovičová. 

Olympic Hopes 2017Na brněnské přehradě se uskutečnilo Čtyřutkání dorosteneckých reprezentačních družstev Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. V reprezentačním dresu se představila ve vítězné párové čtyřveslici Magdaléna Kindlová. Máme velikou radost a gratulujeme jí i celé posádce. Tým ČR dorostenecké reprezentace v Brně suverénně zvítězil v soutěži Olympic Hopes 2017, získal 37 bodů, druhé Maďarsko 27 bodů, třetí Polsko 16 bodů a čtvrté Slovensko 4 body. České posádky z týmu A zvítězily v 7 z 11 závodů a v ostatních závodech obsadily druhá místa. Kvalitní výkony předváděly i posádky z týmu B. 
Cincibuch na EvropěNyní nás čeká tvrdý trénink před slavnými Primátorkami a Přeborem povodí Vltavy, což je kvalifikace, na červnové Mistrovství ČR žactva, dorostu i juniorů. Ale nejdříve pojedeme povzbudit naše reprezentanty do Račic, kde se právě teď koná Mistrovství Evropy, kterého se účastní i náš odchovanec Jan Cincibuch. Držíme jemu i celé naší reprezentaci palce! 
Veslařské zpravodajství připravila Růžena Sehnoutková." 

URL| http://berounsky.denik.cz/ostatni_region/berounsti-veslari-uz-jedou-naplno-cincibuch-v-racicich-20170526.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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12. Chorvatsko na jachtě. Je to skoro jako na Slapech, říká český kapitán     
Skóre: 0.67 
Název: Chorvatsko na jachtě. Je to skoro jako na Slapech, říká český kapitán 
Zdroj: cestovani.iDNES.cz 
Datum: 26.05.2017 
Číslo: 146 
Rubrika: Cestování /Chorvatsko 
Autor: MF DNES, Klára Kubíčková 
Odkaz:   http://cestovani.idnes.cz/plachetnice-jadran-chorvatsko-den-/chorvatsko.aspx?c=A170524_151001_kolem-sveta_hig  
ProfilID: ISA 
Domicil: uu146001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtařů (2), jachting (2), jachtingu 
Nechcete v létě jen tak ležet na pláži? Pronajměte si plachetnici! Dovolená na jachtě nemusí být jen pro milionáře, každý rok takto vyrážejí na moře tisíce Čechů a stále jich přibývá. Můj odhad je až 50 tisíc Čechů ročně, říká v rozhovoru pro magazín Víkend MF Dnes kapitán Jiří Zindulka. 

Jadranské pobřeží brázdí Češi za kormidlem. Zatímco dřív si posádky najímaly lodě i s profesionálním kapitánem, dnes už mají vlastní kapitánský průkaz. 

Kapitán Jiří Zindulka zvládl desítky tisíc námořních mil, obeplul prakticky celý svět. Přesto se často a rád vrací do Chorvatska. A nejen proto, že jeho firma tam pronajímá lodě s kapitány i bez. 

Proč je právě Jadran rájem jachtařů? 
Protože jachting na Jadranu je nejjednodušší. Skoro jako na Slapech. 

To vám nevěřím. 
Samozřejmě trochu přeháním, moře je moře, ale v Chorvatsku je při pobřeží tolik ostrůvků, že se tam netvoří velké vlny, jsou tam krátké úseky pro plavbu, dá se kotvit v každé zátoce a bezpečný přístav je vždy nedaleko. Obdobné je to pouze na Jónském moři v oblasti Lefkády. Navíc takové jachtařské zázemí, jako je na Jadranu, jsem nepotkal nikde jinde na světě. Hustota jachtařských marín s vybavením, elektřinou, vodou a sociálním zařízením je neskutečná. Na Jadranu ani nemusíte dostat mořskou nemoc. 

Jak to? 
Moře bývá klidné, takže je to spíš na rozhodnutí kapitána, jak "opatrně" s posádkou popluje. Říká se, že čtyři procenta lidí mořskou nemoc nikdy v životě nedostanou a další čtyři procenta lidí se jí nikdy nezbaví – ti mohou být na moři měsíc a měsíc prozvracejí. Zbylých 92 procent lidí mořskou nemoc dostane, ale za nějaký čas se z ní vyléčí. Na Jadranu většinou nebudete mít šanci poznat, do které z těch kategorií patříte. 

Přesto třeba loni v srpnu byla na Jadranu tak silná bóra (severní vítr), že měli záchranáři dost práce. 
To ano, ale byla to hlášená bóra. A každý kapitán musí sledovat předpověď počasí a podle toho se zařídit. Řídil jsem tam v té době loď. S dětmi. 

A jak jste dopadli? 
Bez problémů. Mořskou nemoc nikdo nedostal. Pluli jsme proti větru, ale ne proti vlnám. Přišli jsme o jedny sluneční brýle a jeden fendr. To je takový nafukovací odrazník, který chrání loď proti odření při kotvení u mola. 

Jaká byla rychlost toho větru? 
Až 50 uzlů. To je už fakt hodně, něco přes 90 km/h. 

Když jste to nakousl – co děti na lodi? 
Zastávám názor, že děti patří na palubu. Mám jich pět a jezdí od narození. Dokud nechodí, je to velká paráda. Mořská nemoc jim nehrozí, na věčné houpání jsou zvyklé. Problém může nastat, když začnou chodit, ale ještě neumějí poslouchat. Platí pravidlo, že musí mít při jakémkoli pohybu po palubě záchrannou vestu, ideálně svoji vlastní, která jim dobře sedí, ne tu půjčenou z maríny. Výhoda je, že můžete kdykoli dělat zastávky, aby se děti vykoupaly. Když kotvíte a dítě už umí plavat, na vestě netrvám. Ale během plavby ano. 

Jiří Zindulka odhaduje, že ročně zamíří na Jadran kvůli jachtingu až 50 tisíc Čechů. 

Nějaké dramatické momenty? 
Na lodi ne. Ale dcera se dostala nepříjemně pod vodu na pláži, když ještě neuměla plavat, smetla ji vlna od motorového člunu, byl jsem kousíček od ní a prakticky hned jsem ji vytáhl, ale další dva roky měla strach ve vodě hlubší než po pás. 

Což je na jachtě trochu problém, člověk se koupe častěji z lodi, než že by kvůli každému koupání kotvil u břehu. 
To ano, na druhou stranu to byla vlastně pozitivní zkušenost, protože dnes je velká, nehazarduje a cítí k moři respekt, což je plus. 

Berou Češi své děti na loď? 
Ano, čím dál víc lidí jezdí s dětmi a pojmou loď jako takový pohyblivý kemp nebo karavan. Když se jim v nějaké zátoce líbí, zůstanou tam den nebo dva. Najedou za ten týden třeba jen 60 nebo 70 mil (přes 100 km), ale užívají si to víc, než kdyby byli na jedné pláži v hotelu. 

Kolik lidí od nás jezdí plachtit na Jadran? 
Můj odhad je až 50 tisíc Čechů ročně. Buďto jako kapitáni, nebo jako členové posádky. A kapitánů přibývá. MAGAZÍN VÍKEND 

Aktuální číslo vychází v sobotu 27. května. Najdete v něm příběh šílence, který ohromil svět: Mathias Rust přistál s letadlem v centru Moskvy. 

Jak těžké je získat kapitánské zkoušky? 
Záleží na tom, kde je děláte. Podle ministerstva dopravy si loni v Česku udělalo zkoušky na pobřežní plavbu 800 lidí. Většina Čechů získává papíry v Chorvatsku, čísla nemáme, ale odhadujeme to na tři tisíce ročně. 

Legenda praví, že v Chorvatsku stačí jen zaplatit, dostanete razítko a můžete jet. 
To už naštěstí zhruba čtyři roky neplatí. Dřív to skutečně bylo tak, že stačilo poslat peníze, fotku sousedovic jezevčíka a Chorvati vám na dálku vystavili kapitánský průkaz. Pak ale přišla série průšvihů, takže se zkoušky zpřísnily. Už je nutné na ně do Chorvatska aspoň přijet. Nyní zaplatíte 120 eur, zkoušky trvají deset minut a už to není úplná fraška. Jednou jsem viděl, jak při zkoušení Maďarů vyšel zkušební kapitán v uniformě ze zkušební kanceláře, zeptal se, kdo školil toho Maďara, jeden instruktor se přiznal, a ten kapitán vyhodil i zbytek Maďarů bez zkoušení. V posledních letech se to opravdu zpřísnilo. Pokud ale uspějete, dostanete kapitánský průkaz i s průkazem radiotelegrafisty. A můžete vyplout. 

Bez praxe? 
Pokud jste průměrně inteligentní, připravím vás na takové zkoušky za čtyři hodiny a vy je uděláte, aniž byste někdy předtím viděla loď, byť na rybníce. Stalo se mi, že jsme asi před dvaceti lety pronajali loď takovému rychlokapitánovi – a jeho plavba skončila po třech vteřinách. Byl to asi nejkratší pronájem lodi v dějinách naší společnosti. 

Nenastartoval? 
Ale nastartoval! Vzal to na plný plyn do protilehlé lodi na molu, o kotvu si zrušil předek a dál to nešlo. 

To je extrémní příklad, ale kapitánů bez praxe se asi plaví na Jadranu hodně... 
Bohužel. Někteří mají štěstí, protože moře je tam tak klidné, že vyplují a během týdne si tu praxi odbudou sami metodou pokus omyl. Nechci to zlehčovat, ale plavba samotná není obtížná, pokud plujete na motor a je klidné počasí. Komplikovanější je přistání. Při něm dochází k největšímu počtu malých i větších nehod. 

V hlavní sezoně začíná pronájem na 10 tisících za osobu a týden, jde většinou o motorové jachty pro osm členů posádky, děti často plují zdarma nebo se slevou. 

Kdo je podle vás skutečně dobrý kapitán? 
Paradoxně nejde o to, jaké má papíry. Znám Čechy, kteří obepluli svět na základě toho lehce vysmívaného chorvatského průkazu. Ještě nedávno platilo v mnoha exotických vodách, že vám půjčili loď bez průkazu, jen proti podpisu, kterým jste se zaručila, že máte nějaké skipperské zkušenosti. Navíc v Dánsku, Švédsku, Norsku a v Británii nemusíte mít na loď do 12 metrů průkaz dodnes. Takže teoreticky můžete být super kapitán a nemít žádný průkaz. Jenže když začali Východoevropané jezdit na moře a půjčovat si lodě, bylo potřeba začít průkazy vyžadovat všude. Někteří rádoby kapitáni jsou prostě nezodpovědní. 

Když už papíry mám – na co dávat pozor? 
Na alkohol. Platí, že za hodně průšvihů jachtařů na Jadranu může alkohol. 

Je to jako s řidiči v autech, nulová tolerance? 
Ne, podle chorvatských zákonů může mít kapitán za plavby 0,5 promile. Cože je jedno pivo. Ale pozor, platí to i pro posádku. 

Dodržuje se to? 
Ne. Chorvati to skoro nekontrolují. Viděl jsem přistávat posádky, které byly kompletně na kaši, obouchaly svoji jachtu i okolní lodě. A viděl jsem kapitána, který spadl do vody ze zakotvené lodi v přístavu a byl tak opilý, že ani nemáchal rukama, prostě tam odpadl. 

Co bylo dál? 
Vytáhli ho. Naštěstí bylo okolo dost střízlivých lidí. 

Proč se vlastně na Jadran tak rád vracíte? 
Miluju přírodu na ostrovech. Ta je opravdu nádherná, rozmanitost chorvatské ostrovní říše je fascinující. 

A nějaká negativa? 
Těžko říct. Asi ceny v některých ostrovních restauracích. Někdy máte při placení účtu pocit, že se vám číšník pokouší prodat celou restauraci. 

Zdá se, že tamní lidé umějí vydělat na všem. 
Tak jednoznačně bych to neřekl. Před měsícem jsme uvízli na mělčině v přístavu. Celou noc jsme se pokoušeli z mělčiny sjet, ale nepodařilo se nám to, naše loď byla hodně velká. Ráno přišel místní rybář a z mola na nás volal, jestli nepotřebujeme pomoc. Radostně jsem přisvědčil a rybář za chvíli připlul se svou lodí. Podali jsme mu lano, on nás svým člunem naklonil a stáhl z mělčiny. Když nám vracel lano, ptal jsem se ho, kolik mu za záchranu zaplatíme. 

Kolik? 
Nechtěl nic. A nežli jsem mu stačil dát aspoň nějakou pozornost, odplul pryč. Jachting v Chorvatsku je pro mě také o radosti ze setkávání s místními lidmi. 

URL| http://cestovani.idnes.cz/plachetnice-jadran-chorvatsko-den-/chorvatsko.aspx?c=A170524_151001_kolem-sveta_hig 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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13. Berounští veslaři už jedou naplno, Cincibuch v Račicích     
Skóre: 0.45 
Název: Berounští veslaři už jedou naplno, Cincibuch v Račicích 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 26.05.2017 
Autor: CREA: Redakce 
Odkaz:   http://berounsky.denik.cz/ostatni_region/berounsti-veslari-uz-jedou-naplno-cincibuch-v-racicich-20170526.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (3), regatu 
Jarní regata Bohemians  
Sezona i žákovským kategoriím na tradiční Jarní regata Bohemians. Ta byla sice ještě velmi větrná a teplo taky nic moc, ale naši borci v Praze na Vltavě ukázali, že i když je Berounka klidná řeka, tak i na vlnách umí podat výborné výkony... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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14. Veslaře hřejí originální medaile     
Skóre: 0.42 
Název: Veslaře hřejí originální medaile 
Zdroj: idobryden.cz 
Datum: 26.05.2017 
Odkaz:   http://www.idobryden.cz/vodni-sporty/veslare-hreji-originalni-medaile/3c86b021-40b7-11e7-9afc-005056ab0011/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatě, Regatu 
Veslaři VK Morávia Uherské Hradiště byli na tradiční mezinárodní regatě v Hodoníně nepřehlédnutelní. Vybojovali na dvě desítky medailových umístění, originální "placku" ke 110. výročí založení VK Hodonín si však odvezli jen vítězové, kterých bylo v konečném účtování jedenáct... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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15. Čechura a Will jsou vicemistry Švýcarska     
Skóre: 0.64 
Název: Čechura a Will jsou vicemistry Švýcarska 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 26.05.2017 
Str.: 17 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 121 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M121W17C.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, Jachtaři 
Jachting 

Jachtaři Lokomotivy Plzeň Jiří Čechura a Jan Will se blýskli na mistrovství Švýcarska lodní třídy Fireball, které se konalo u Mammernu na jezeře Untersee. Ve čtyřech dnech muselo celkem 29 lodí ze čtyř zemí zvládnout devět rozjížděk. Od začátku kralovala domácí posádka Claude Mermold, Ruedi Moser, úřadující mistři Evropy. Plzeňané se zejména díky druhé polovině závodu vyhoupli na druhou příčku a nejtěsnějším rozdílem na shodu bodů porazili domácí Kurta Venhodu se Sonjou Zaugg. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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16. Panel Deníku: Plzeň, město hazardu?     
Skóre: 0.64 
Název: Panel Deníku: Plzeň, město hazardu? 
Zdroj: plzensky.denik.cz 
Datum: 25.05.2017 
Číslo: 145 
Rubrika: Moje Plzeňsko 
Autor: Dana Veselá 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-plzen-mesto-hazardu-20170525.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Za17B90014.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
Plzeň - Plzeň potřebuje novou vyhlášku, má mezi českými obcemi nejvíc míst, kde je povolen hazard. 

"Pravděpodobně v červnu by měli zastupitelé schvalovat novou vyhlášku o hazardu. Zatím se připravuje pracovní skupina složená z politiků i úředníků, která by na ní měla pracovat, ještě se ale nesešla. 
Primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) inicioval už před časem její vznik proto, že město musí urychleně napravit starou vyhlášku, ke které měl výhrady Nejvyšší správní soud. Stalo se to, když jeden z podnikatelů napadl rozhodnutí města o nepovolení herny v Gerské ulici, kus dál už ale jiná herna povolení dostala. 
91%Naprostá většina panelistů Deníku z Plzeňského kraje je přesvědčena, že nový zákon opravdu pomohl omezit hazard. Odpovídalo 45 lidí. 
Podle opozice má Plzeň nejvíc povolených míst pro hazard ze všech 6258 obcí v ČR. "V Plzni je provozováno více než dva tisíce hracích přístrojů, z toho cca 1800 povolených ministerstvem financí a 260 povolených městem," uvedl Michal Vozobule z TOP 09. Problému hazardu ve městě se věnuje dlouhodobě a poukazuje na to, že radnice pro skutečnou výraznou regulaci nic nedělá. 
V současné platné vyhlášce má Plzeň hazard povolen na cca 120 adresách a na každé z nich může být více heren. Primátor připustil, že potřeba nových regulí je pro Plzeň nutná. Na úplný zákaz to ale v Plzni nevypadá, protože hazard městu Plzni vynáší více než 150 milionů korun ročně. 
Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
OTÁZKA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty? 
Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v PlzniAno. Ano. Ano! Konečně! 
Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science CentraAno. Automaty mizí z hospod a o umístění heren rozhodnou obce. Zákon také řeší zákaz vstupu do heren lidem v dluzích a na sociálních dávkách. Krok správným směrem. 
Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatologZákon pomohl omezit hazard. Dále ještě tvrději vystupovat proti distribuci drog, drogy jsou totiž větším nebezpečím než alkohol. Je nutné si uvědomit, že za celosvětovou distribucí drog stojí mnohdy především nejbohatší. V současné době lékaři, kteří sledují již dnešní 40-50leté drogově závislé, prezentují jejich poškození centrální nervové soustavy i na těch nejlehčích, tiskem doporučovaných drogách. 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládežeK omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. Vše se musí regulovat s rozmyslem, aby nevznikaly černé herny a kasina. 
Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená)Ano, obcím. Hráči ovšem nacházejí nové formy sázení. 
Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafikAsi ano, ale myslím, že logicky se tato činnost přesouvá na internet. 
Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkůmAno, i když asi jen částečně, nemohu objektivně hodnotit. 
Martin Fojtíček, 46 let, manažer v Ledovci, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněnímNevím ani trochu, není to můj šálek čaje. Přál bych si ano. 
Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátorAutomaty mizej, to jo. 
Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatelAno, ale nedostatečně. Automaty rozšiřují otrockou část společnosti a to není v zájmu společnosti. Ničí rodiny, podporují kriminalitu a drogové podsvětí. Zakázal bych je kompletně a ne, aby se stát formou jejich zdanění přiživoval na lidském neštěstí." 

URL| http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-plzen-mesto-hazardu-20170525.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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17. Panel Deníku: Plzeň, město hazardu?     
Skóre: 0.64 
Název: Panel Deníku: Plzeň, město hazardu? 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 25.05.2017 
Autor: CREA:, Dana Veselá 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-plzen-mesto-hazardu-20170525.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže  
K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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18. 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: https://www.regionhrotovicko.cz 
Datum: 25.05.2017 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.regionhrotovicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/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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19. Průšová zazářila     
Skóre: 0.40 
Název: Průšová zazářila 
Zdroj: podebradskenoviny.cz 
Datum: 25.05.2017 
Odkaz:   http://podebradskenoviny.cz/sport/prusova-zazarila  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachtaři 
Jachtaři vypluli do nové sezonyVe dnech 22. a 23. dubna 2017 probíhal na Jezeře v areálu Jachetního oddílu TJ Bohemia Poděbrady první závod jachtařské sezony.  
Hokejisté postupují "od stolu" do Krajské ligy!... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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20. Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil     
Skóre: 0.64 
Název: Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
Zdroj: Tachovský deník 
Datum: 25.05.2017 
Str.: 4 
Náklad: 1460 
Číslo: 120 
Rubrika: Panel deníku 
Odkaz:   http://tachovsky.denik.cz/  
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Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty? 
Václav Hudeček, 73 let, bývalý policejní důstojník z Tachova 

Ano, automaty mizí. 

Vladislav Moravec, 69 let, předs. předst. ZD Vlčák 
Černošín, atlet. trenér 

Ano. Ale stále je jich mnoho, často i v centrech měst. Tam by neměly být – ani v jejich nejbližším okolí. 

Renata Kozlerová, ředitelka ZŠ v Rozvadově 

Nemyslím si, že by zákon o loterijních hrách a hazardu omezil výherní automaty. Došlo jen k přesunu, přejmenování a využití cestiček, které vedou okolo zákona. Vlk se nažral a koza zůstala celá! 

Jan Kubát, 45 let, ředitel ZŠ Kostelní Tachov 

Nevím. Automaty jsem nikdy nehrál, ale myslím, že černé herny určitě existují stále. 

Josef Rídl, 74 let, průvodce na hradě Přimda 

Ne, hráči si stejně k nim cestu najdou. 

Karel Johana, 70 let, Tachov, 
bývalý učitel SPŠ Tachov 

Ne. Zákon gamblera nenapraví. 

Karel Neuberger, 56 let, manažer, místopředseda Hornického sp. ve Stříbře 

Otázka by měla znít jinak: Chceme hazard a výherní automaty? V našem městě to přináší jen problémy. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Automaty mizí z hospod a o umístění heren rozhodnou obce. Zákon také řeší zákaz vstupu do heren lidem v dluzích a na sociálních dávkách. Krok správným směrem. 

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

K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. Vše se musí regulovat s rozmyslem, aby nevznikaly černé herny a kasina. 

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik 

Asi ano, ale myslím, že logicky se tato činnost přesouvá na internet. 

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel 

Ano, ale nedostatečně. Automaty rozšiřují otrockou část společnosti a to není v zájmu společnosti. Ničí rodiny, podporují kriminalitu a drogové podsvětí. Zakázal bych je kompletně a ne, aby se stát formou jejich zdanění přiživoval na lidském neštěstí. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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Název: Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
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Náklad: 2230 
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Domicil: ZR12004C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty? 
Jan Vimr, 41 let, Rokycany, učitel hudby 

Ano. Krok správným směrem. 

Pavel Moulis, 49 let, šéf Záchranné stanice živočichů Rokycany 

Ano. Automaty postupně 
mizí z různých objektů. 

Milada Mužíková, 53 let, zástupkyně ředitele Gymnázia a SOŠ Rokycany 

Nemyslím si, že by došlo v souvislosti se Zákonem o loterijních hrách a hazardu k omezení výherních automatů. 

Zdeněk Vejvoda, 42 let, Rokycany, etnomuzikolog 

Ano. Automaty z mého okolí zvolna mizí, obávám se však, že se hazard přesouvá do nelegální sféry internetového sázení. 

Jana Aubrechtová, 56 let, ředitelka knihovny v Rokycanech 

Ano. Automaty už nejsou tak dostupné, i když gambleři dále využívají místo automatů kvízomaty a nechodí do heren, ale klubů. 

Miroslav Jedlička, 55 let, předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska, významná fotbalová osobnost 

Ano. Hodně jich zmizelo. 

Rostislav Judl, 46 let, učitel a ředitel ZŠ a MŠ Mirošov 

Ano. Automaty jsou zhouba. 

Petr Kůs, 63 let, výkonný ředitel agentury AM art Rokycany 

Ano. Doufám, že se výherní automaty podařilo omezit. 

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sp. centra mládeže 

K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. Vše se musí regulovat s rozmyslem, aby nevznikaly černé herny a kasina. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Automaty mizí z hospod a o umístění heren rozhodnou obce. Zákon také řeší zákaz vstupu do heren lidem v dluzích a na sociálních dávkách. Krok správným směrem. 

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog 

Zákon pomohl omezit hazard. Dále ještě tvrději vystupovat proti distribuci drog, drogy jsou totiž větším nebezpečím než alkohol. Je nutné si uvědomit, že za celosvětovou distribucí drog stojí mnohdy především nejbohatší. V současné době lékaři, kteří sledují již dnešní 40-50leté drogově závislé, prezentují jejich poškození centrální nervové soustavy i na těch nejlehčích, tiskem doporučovaných drogách. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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OTÁZKA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty? 
Vladimír Horpeniak, 68 let, historik Muzea Šumavy v Kašp. Horách 

Zřejmě ano. 

Jiří Böhm, ředitel oblastního spolku Českého červeného kříže v Klatovech 

Částečně ano. Ale někteří provozovatelé to obcházejí a budují utajené herny. 

Tomáš Nejdl, 37 let, prokurista rodinné firmy v Klatovech 

Ano. Cením si, že město Klatovy prostřednictvím starosty má v tomto asi ještě přísnější postup, než je běžné. 

Stanislav Vrba, 21 let, vysokoškolák, fotograf, finalista Czech Press Photo 

Ano. Spousta heren hlavně 
z center měst zmizela. 

Vladislav Galuška, 51 let, generální manažer, hlavní trenér a předseda Klubu vodních sportů Sušice 

Ano – pokud tedy opravdu zmizely. 

Jindřich Sojka, 46 let, advokát a předseda fotb. klubu SK Klatovy 1898 

Ano. Zvýšení pravomocí obcí rozhodovat o určitém plošném omezení na území obcí je jistě přínosné. Na druhou stranu jejich omezením se snížily příjmy obcím. 

Jaromír Kolář, 46 let, ředitel SOŠ a SOU v Sušici 

Určitě ano, počet automatů klesl, počet závislých osob na automatech by také mohl klesnout. Bohužel každý zákaz s sebou přináší přesun aktivity na nelegální půdu. 

Čestmír Kříž, 51 let, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul. 

Ano, o zrušení automatů v hospodách se dnes může rozhodovat už jen na komunální úrovni. 

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

K omezení došlo a ještě dojde. Že automaty zmizely z restaurací je pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. Vše se musí regulovat s rozmyslem, aby nevznikaly černé herny a kasina. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Automaty mizí z hospod a o umístění heren rozhodnou obce. Zákon také řeší zákaz vstupu do heren lidem v dluzích a na sociálních dávkách. Krok správným směrem. 

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená) 

Ano. Hráči ale nacházejí nové formy sázení. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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Název: Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
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Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty? 
Josef Nejdl, 45 let, Domažlice, ředitel Muzea Chodska 

Ano, otázkou je, zda se hazard nepřesunul do ilegální roviny, kde je zcela mimo kontrolu a státu z toho neplynou žádné prostředky. 

Václava Jandečková, 43 let, 
Kdyně, spisovatelka 

Ano. Tleskám takovýmto opatřením, která omezují hazard. 

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

Ano. Nicméně musím dodat, že se hazard začal, dle médií, přesunovat do nelegálních zařízení a to není ideální stav. 

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

Výherní automaty ano, ale nikoli hazard. 

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog 

Zákon pomohl omezit hazard. Ale je třeba tvrději vystupovat proti distribuci drog, jsou větším nebezpečím než alkohol. Je nutné si uvědomit, že za celosvětovou distribucí drog stojí mnohdy ti nejbohatší. V současné době lékaři, kteří sledují dnešní 40-50leté drogově závislé, prezentují jejich poškození centrální nervové soustavy i na těch nejlehčích, tiskem doporučovaných drogách. 

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

K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. Vše se musí regulovat s rozmyslem, aby nevznikaly černé herny a kasina. 

Vlastimil Volák, 44 let, 
ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Automaty mizí z hospod a o umístění heren rozhodnou obce. Zákon také řeší zákaz vstupu do heren lidem v dluzích a na sociálních dávkách. Krok správným směrem. 

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená) 

Ano, obcím. Hráči ovšem nacházejí nové formy sázení. 

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik 

Asi ano, ale myslím, že logicky se tato činnost přesouvá na internet. 

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel 

Ano, ale nedostatečně. Automaty rozšiřují otrockou část společnosti a to není v zájmu společnosti. Ničí rodiny, podporují kriminalitu a drogové podsvětí. Zakázal bych je kompletně a ne, aby se stát formou jejich zdanění přiživoval na lidském neštěstí. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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Skóre: 0.64 
Název: Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 25.05.2017 
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Náklad: 11390 
Číslo: 120 
Rubrika: Panel deníku 
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Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty? 
Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni 

Ano. Ano. Ano! Konečně! 

Vlastimil Volák, 44 let, 
ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Automaty mizí z hospod a o umístění heren rozhodnou obce. Zákon také řeší zákaz vstupu do heren lidem v dluzích a na sociálních dávkách. Krok správným směrem. 

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog 

Zákon pomohl omezit hazard. Dále ještě tvrději vystupovat proti distribuci drog, drogy jsou totiž větším nebezpečím než alkohol. Je nutné si uvědomit, že za celosvětovou distribucí drog stojí mnohdy především nejbohatší. V současné době lékaři, kteří sledují již dnešní 40-50leté drogově závislé, prezentují jejich poškození centrální nervové soustavy i na těch nejlehčích, tiskem doporučovaných drogách. 

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

K omezení rozhodně došlo a určitě ještě dojde. To, že automaty zmizely z restaurací je nesmírně pozitivní, ale mizí i herny, které vydělávaly nemalé prostředky. Vše se musí regulovat s rozmyslem, aby nevznikaly černé herny a kasina. 

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená) 

Ano, obcím. Hráči ovšem nacházejí nové formy sázení. 

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik 

Asi ano, ale myslím, že logicky se tato činnost přesouvá na internet. 

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

Ano, i když asi jen částečně, nemohu objektivně hodnotit. 

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

Nevím ani trochu, není to můj šálek čaje. Přál bych si ano. 

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

Automaty mizej, to jo. 

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel 

Ano, ale nedostatečně. Automaty rozšiřují otrockou část společnosti a to není v zájmu společnosti. Ničí rodiny, podporují kriminalitu a drogové podsvětí. Zakázal bych je kompletně a ne, aby se stát formou jejich zdanění přiživoval na lidském neštěstí. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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25. Veslaři lovili medaile na mezinárodních regatách     
Skóre: 0.45 
Název: Veslaři lovili medaile na mezinárodních regatách 
Zdroj: Nový život 
Datum: 25.05.2017 
Str.: 16 
Náklad: 7010 
Číslo: 21 
Rubrika: Sport /Z regionu 
Autor: (pev) 
Odkaz:   http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/  
ProfilID: ISA 
Domicil: RG21E16C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regaty (2), regatě 
Brno/Břeclav – Veslařského dorosteneckého mistrovství středoevropských států s názvem CEFTA, které hostila Brněnská přehrada, se zúčastnili veslaři Slováckého veslařského klubu z Břeclavi. Dorostenka Magda Novotná obsadila na závodě olympijských nadějí ve skifu druhé místo, dorostenecká dvojice Samuel Polach s Patrikem Ptáčníkem skončila společně s dvěma závodníky z ČVK Brno na čtyřce s kormidelníkem rovněž stříbrná. "Magda potvrdila pozici jedné z nejlepších skifařek ve své kategorii. Nestačila pouze na vítěznou závodnici z Maďarska. Dobrý závod zajeli i Samuel s Patrikem, když byli stříbrní ve velmi těsném dojezdu, a na vítěznou posádku ztratili pouze 0,36 sekundy," ocenila výkony talentovaných břeclavských zástupců trenérka SVK Slávka Kouřilová. 
Po pátečním středoevropském dorosteneckém šampionátu přišla na Brněnské přehradě o víkendu řada na 46. ročník mezinárodní brněnské regaty juniorů. Ze zástupců břeclavského veslování si nejlépe počínala juniorská dvojice Dalibor Neděla s Alešem Pospíšilem, která triumfovala v kategorii dvojka bez kormidelníka hned dvakrát. Na výkon z pátečního dorosteneckého šampionátu navázala Magda Novotná, která skončila druhá ve skifu a společně se závodnicí z Uherského Hradiště třetí ve dvojskifu. 
Druhé místo obsadily na mezinárodní regatě rovněž Tereza Melská s Adélou Poláškovou na párové čtyřce s kormidelníkem. Na stupně vítězů se dostaly i juniorky Klára Nosková s Leonou Balgovou, jež skončily třetí v závodě dvojek bez kormidelníka. Součástí mezinárodní regaty bylo rovněž Akademické mistrovství České republiky, v němž ve skifu vybojovala bronzovou medaili veslařka Anežka Buzrlová, další zástupce ze Slováckého veslařského klubu Roman Pafkovič skončil v závodě dvojskifů čtvrtý. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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26. Ve výsledcích a telegraficky     
Skóre: 0.64 
Název: Ve výsledcích a telegraficky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 25.05.2017 
Str.: 17 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 120 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es, sav) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M120W17E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, David, Křížek 
Jachting 

FLYING PHANTOM Extreme Sailing Series, 1. závod ve Francii (14 posádek): 1. Cup Legende (Mourniac, Durand/Fr.) 34 b., 2. Red Bull (Zajac, Saunders/Rak.) 34, 3. Lupe Tortilla (Tomko, Atword/USA) 71,... 14. Masterlan (David Křížek, Milan Harmáček/ČR) 162. 

Fotbal 

OSLAVY 100. VÝROČÍ založení sportovního klubu Sparta Plzeň pořádá v sobotu 3. června na stadionu v Radčické ulici fotbalový oddíl TJ Union Plzeň. Už v 10 hodin je výkop utkání žáčků proti maminkám, následuje duel staré gardy Unionu proti klubovému "béčku" a v 15 hodin začne exhibice Unionu Plzeň se starou gardou Viktorie. V prodeji bude i brožura o historii fotbalu SK Sparta - TJ Union, dále visačky či odznaky. 

Pozemní hokej 

1. LIGA mužů, 9. kolo: HC 1970 Bolevec -Šenkvice 0:6 (0:3), TJ Plzeň-Litice B - Slavia Praha B 6:1 (5:1, za domácí Dvořák 3, Sochor 2, Dolejš). Pořadí na čele: 1. Šenkvice 25, 2. Bolevec 14, 3. Plzeň-Litice B 12. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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27. Jachtařský tým Masterlan dojel ve Francii dvanáctý     
Skóre: 0.79 
Název: Jachtařský tým Masterlan dojel ve Francii dvanáctý 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 25.05.2017 
Str.: 17 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 120 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M120W17B.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtingu (2), Davidem, Křížkem, jachtař 
PLZEŇ Divoké podmínky, rychlost větru místy 26 uzlů (50 km/hod), tvrdé karamboly a nakonec dvanáctá příčka. Tak vypadala premiéra jachtařského týmu Masterlan s kormidelníkem Davidem Křížkem a kosatníkem Milanem Harmáčkem v úvodním závodě prestižní série "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing. 
"Byly to tři dny fyzicky extrémně náročného jachtingu. Šest rozjížděk denně je úplně na hraně," ulevil si Milan Harmáček. 
Pro Křížka byl navíc závod v La Baule v Bretani zásadně ovlivněn krutou zprávou o úmrtí v rodině, která jej zastihla hned po příjezdu do Francie. "Stále jsem zvažoval návrat domů za rodinou, ale závod není jen o mně, nakonec jsem se rozhodl zůstat. Bylo to však nesmírně těžké rozhodnutí a ovlivnilo to i celý přístup k závodu," svěřil se plzeňský jachtař. 
Mezi čtrnácti posádkami ze sedmi zemí se to hemžilo velkými jmény. Nechyběli Thomas Zajac, bronzový medailista z olympiády v Rio de Janeiru, devatenáctiletý talent Jim Mourniac, který v prosinci suverénně vyhrál Sailing World Youth Championship na Novém Zélandu, dorazil i jeden z nejlepších kormidelníků foilujících katamaránů GC32 Sebastien Rogues či loňský vítěz Flying Phantom Series Thibaut Vauchel-Camus. A také hvězda oceánského jachtingu Eric Peron. 
Úvod se české posádce vydařil a připsala si skvělé páté místo. Podobný výsledek měla na dosah ve třetí rozjížďce, jenže těsně před cílem vyletěl Křížek z lodě, zlomil karbonovou pinu od kormidla a skončil daleko za lodí. Po převržení navíc z katamaránu odletěl i kosatník Harmáček, naštěstí oba vyvázli bez zranění. "Vzhledem k tomu, že se v této sérii neškrtá nejhorší umístění, ale bylo dohánění ztráty takřka nemožné," řekl Křížek. 
Loď se podařilo rychle opravit, i tak si ale tým Masterlan připsal první den čtyři nedojeté rozjížďky. Pak už zvládl všechny, nejvýše dosáhl druhý den na devátou pozici. V závěrečném dějství se ještě Češi snažili vylepšit svou pozici v přímém souboji s týmem Back to Basics, ale to se nepodařilo. Jako nováčci série si tak na úvod připsali dvanácté místo. "Únava je obrovská, ale už teď se těším na Madeiru, kde nás na přelomu června a července čeká další závod v parádní konkurenci," hlásil Harmáček. Křížek plánoval, na čem tým musí zapracovat. "Hlavně je to nácvik rychlejších reakcí a ještě víc musíme zapracovat na fyzické přípravě," mínil Křížek. 
Vítězství vybojovala domácí posádka Cup Legende s Time Mourniacem a Pierre-Yves Durandem. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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28. 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: https://www.regiontrebicsko.cz 
Datum: 24.05.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.regiontrebicsko.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... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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29. Veslaři z Hradce a Třeboně přispěli k prvenství Česka     
Skóre: 0.40 
Název: Veslaři z Hradce a Třeboně přispěli k prvenství Česka 
Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz 
Datum: 23.05.2017 
Číslo: 143 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Zdeněk Prager 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslari-z-hradce-a-trebone-prispeli-k-prvenstvi-ceska-20170523.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Fa17B70008.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regata 
Brno – Veslařská regata "CEFTA Olympic Hopes" zemí Visegrádské čtyřky se konala v Brně. Závod dorosteneckých reprezentací Slovenska, Polska, Maďarska a ČR se týkal také veslařů VK Vajgar J. Hradec a VK Jiskra Třeboň. 

"Oba oddíly měly trojnásobné zastoupení, z toho v posádkách českého áčka veslovali třeboňské dorostenky Simona Kohoutová s Hanou Klímovou a jindřichohradečtí mladíci Tomáš Drobil a Adam Jedlička. Dvojka bez kormidelnice ze Světa k jasnému prvenství českého nároďáku přispěla suverénním triumfem a tím pádem ziskem 4 bodů do hodnocení zemí. O bod méně připsalo duo z Hradce, které bylo součástí vítězné čtyřky s kormidelníkem, v níž sedělo s trojicí z pražského ČVK Ondřej Pelant, Zdeněk Němeček a Dominik Klubal (kormidelník). Na Brněnské přehradě absolvovali dvoukilometrovou distanci v párových čtyřkách i Vendula Čupitová (Třeboň) a Albert Čekal (J. Hradec). Závodili v lodích, jež nesly označení B a nebodovaly do pořadí států. Avšak na trati byly ostatním více než rovnocenným soupeřem. Dorostenky – dvojskif: 1. ČR A (H. Klímová – S. Kohoutová) 8:11,64, 2. Maďarsko +16,75, 3. Polsko +26,00, 4. ČR B +27,81. Dorostenky - párová čtyřka: 1. ČR A 7:18,11, 2. ČR B (Čupitová) +3,30, 3. Maďarsko +6,96, 4. Polsko +15,37. Dorostenci – párová čtyřka: 1. ČR A 6:30,09, 2. Maďarsko A +4,02, 3. ČR B (Čekal) +9,98, 4. Polsko +19,77, 5. Maďarsko B +25,77. Dorostenci - čtyřka s kormidelníkem: 1. ČR A (A. Jedlička, Drobil) 7:00,16, 2. ČR B +2,06, 3. Maďarsko +2,40. Bodování zemí: 1. ČR 37, 2. Maďarsko 27, 3. Polsko 16, 4. Slovensko 4. (rop)" 

URL| http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslari-z-hradce-a-trebone-prispeli-k-prvenstvi-ceska-20170523.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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30. 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: https://www.regionblanensko.cz 
Datum: 23.05.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.regionblanensko.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... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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31. Jachtaři Křížek s Harmáčkem zahájili sezonu 12. místem     
Skóre: 0.79 
Název: Jachtaři Křížek s Harmáčkem zahájili sezonu 12. místem 
Zdroj: ceskenoviny.cz 
Datum: 23.05.2017 
Autor: Velká Británie 
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtari-krizek-s-harmackem-zahajili-sezonu-12-mistem/1488604  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachtingu 
Česká jachtařská posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu Masterlan. PR/Martina Barnetová 

La Baule (Francie) - Česká posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu Masterlan skončila dvanáctá v úvodním závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series, který se jel ve francouzském La Baule... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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32. David Křížek a Milan Harmáček po prvním závodu Extreme Sailing Series     
Skóre: 0.82 
Název: David Křížek a Milan Harmáček po prvním závodu Extreme Sailing Series 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 23.05.2017 
Autor: Velká Británie 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/krizek-a-harmacek-po-prvnim-zavodu-extreme-sailing-series/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachtingu (2), regatu, regatě, Regata 
Posádka týmu MASTERLAN - David Křížek a Milan Harmáček se ve francouzském La Baule v Bretani zúčastnila prvního závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. Podmínky byly divoké a naše posádka musela překonávat celou řadu nástrah... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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33. Plzeňský jachtař Křížek se svým kolegou Harmáčkem obsadili v prvním závodě 12. místo     
Skóre: 0.80 
Název: Plzeňský jachtař Křížek se svým kolegou Harmáčkem obsadili v prvním závodě 12. místo 
Zdroj: plzen.cz 
Datum: 23.05.2017 
Odkaz:   http://plzen.cz/plzensky-jachtar-krizek-se-svym-kolegou-harmackem-obsadili-v-prvnim-zavode-12-misto/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (3), Křížek (3), jachtingu, jachtař 
Foto: Team Masterlan  
Posádka týmu MASTERLAN, v níž jezdí Plzeňák David Křížek a Milan Harmáček se ve francouzském La Baule v Bretani zúčastnila prvního závodu Flying Phantom Extreme Sailing Series. Podmínky byly divoké a naše posádka musela překonávat celou řadu nástrah... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_33.wmf


  
34. Veslaře hřejí originální medaile     
Skóre: 0.42 
Název: Veslaře hřejí originální medaile 
Zdroj: Dobrý den s kurýrem 
Datum: 22.05.2017 
Str.: 18 
Náklad: 12000 
Číslo: 21 
Rubrika: Sport 
Autor: (CEH) 
Odkaz:   http://www.idobryden.cz  
ProfilID: ISA 
Domicil: UK21A18J.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatě, Regatu 
Veslaři VK Morávia Uherské Hradiště byli na tradiční mezinárodní regatě v Hodoníně nepřehlédnutelní. Vybojovali na dvě desítky medailových umístění, originální "placku" ke 110. výročí založení VK Hodonín si však odvezli jen vítězové, kterých bylo v konečném účtování jedenáct. 
"Máme za sebou mimořádně úspěšný víkend, největší radost z krásné výroční medaile měli nejmenší - dvanáctiletí Jakub Gajdoš a Petr Holásek, kteří ve dvojskifu získali vůbec svou první medaili," uvedla Michaela Tomaštíková, předsedkyně druhého nejstaršího veslařského klubu v Česku. 
Zlatou medailovou žeň odstartoval dorostenec Filip Řimák, který suverénně ovládl závod skifařů, další vítězství pak kromě zmíněných mladších žáků přidaly starší žačky Klára Houdková, Miriam Viceníková, Karolína Vašťáková, Eliška Jakubíková, dorostenky Valerie Váverková, Jana Kodrlová a juniorky Marcela Vašťáková s Adrianou Viceníkovou. "Kdyby se rozdávaly medaili i za druhá a třetí místa, bude seznam podstatně delší," podotkla Tomaštíková. Na řece Moravě v Hodoníně se představil i dorostenec David Mrkva z VK Slovácko Uherské Hradiště, který si po nepovedeném závodě ve skifu spravil náladu na dvojskifu se závodníkem s Piešťan. "Kluci si sedli a do cíle dojeli jako první, David tak oslavil své premiérové vítězství na dvojskifu," těšilo kouče Milana Šurého. 
Regatu absolvovalo na 400 posádek z dvaceti klubů. 

Foto: Radost z první medaile v krátké kariéře si vychutnávali Jakub Gajdoš (vlevo) a Petr Holásek, kteří vyhráli dělený závod dvojskifu mladších žáků. 
FOTO: CEH 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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35. DNES NA ČT SPORT     
Skóre: 0.40 
Název: DNES NA ČT SPORT 
Zdroj: Haló noviny 
Datum: 19.05.2017 
Str.: 15 
Náklad: 30000 
Číslo: 115 
Rubrika: Ze sportu 
Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: O115A15E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting 
07.55 Panorama 08.25 Hokej: MS 2017 v 10 minutách 08.35 Hokej: MS 2017 Česko – Rusko, čtvrtfinále. Z 10.35 Studio fotbal - Extra 10.55 Horská kola: ČP 2017 Pec pod Sněžkou. Z 11.25 Golf Minute Magazine 11.55 Sport v regionech: Night Run Brno 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50 Cyklotoulky 13.00V šachu 13.35 Touchdown 13.45 České ragby 14.00 Jachting: Extreme Sailing Series 14.30 Horská kola: Mladá Boleslav Tour Škoda Auto. Z 14.50 Cyklistika: InCycle 2017 15.20 Motorismus: 45. Rallye Český Krumlov 2017 15.30 Svět motorů: Czech Drift Series Sosnová 15.50 Sportovní lezení 16.25 Hokejbal: Titul pro kamaráda 16.55 Házená: HC Dukla Praha - Talent ROBSTAV-M. A. T. Plzeň, finále extraligy mužů. PP 18.40 Futsal: FK ERA-PACK Chrudim – SK Slavia Praha, první finále CHANCE Futsal Liga 20.45 Motorismus: 45. Rallye Český Krumlov 2017 20.55 Tanec: ME 2017 Česko. PP 22.15 Motorismus: 45. Rallye Český Krumlov 2017 22.25 Sportovní zprávy 22.45 Hokej: MS 2017 Česko - Rusko. Z 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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36. Policisté v Horšovském Týně dostanou novou budovu. Už příští rok     
Skóre: 0.64 
Název: Policisté v Horšovském Týně dostanou novou budovu. Už příští rok 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 18.05.2017 
Autor: CREA:, Miroslava Vejvodová 
Odkaz:   http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/policiste-v-horsovskem-tyne-dostanou-novou-budovu-uz-pristi-rok-20170518.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sport. cent. mládeže  
Reforma byla hodně výbušným tématem. Myslím, že policie dělá, co může... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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37. Vody je už v Máchově jezeře dostatek, lodě mohou vyplout     
Skóre: 0.40 
Název: Vody je už v Máchově jezeře dostatek, lodě mohou vyplout 
Zdroj: elogistika.info 
Datum: 18.05.2017 
Autor: Petr Bartík 
Odkaz:   http://www.elogistika.info/vody-je-uz-v-machove-jezere-dostatek-lode-mohou-vyplout/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Regata 
Informoval o tom ředitel společnosti Regata Máchovo jezero Vladimír Reichert, která na jezeře provozuje lodní dopravu. 

"Vypluli jsme už minulý víkend, byly to ale jen pokusy," uvedl Reichert... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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38. Jachting na brněnské přehradě     
Skóre: 0.67 
Název: Jachting na brněnské přehradě 
Zdroj: ČT 1 
Datum: 18.05.2017 
Relace: Události v regionech - Brno 
Pořadí: 11 
Moderátor: Ivana ŠMELOVÁ 
Hosté: Michal CAGALA, Petr TUPÝ, Zbyněk VACULKA, Tereza FOJTOVÁ 
Rozsah: 00:02:19 
Čas vysílání: 18:19:51 
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: TR 
Klíčová slova: jachtingu (2), Jachting (2), jachtaři 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka: 
Zájem o jachtařský sport na brněnské přehradě roste. Hlavně u mladých lidí. Kluby evidují několikanásobně víc dětských závodníků než v předchozích letech. Provozovatel jedné z jachtařských škol chce, aby se na lodích poháněných vzduchem jezdilo i na univerzitách a v Brně chce časem zopakovat i mistrovství světa. 

osoba: 
Pravá přes levou. 

Michal CAGALA, redaktor: 
Na jachtách začínal, když mu bylo 7 let. Dnes je Petrovi Tupému 15 a na brněnské přehradě už platí za jednoho ze nejzkušenějších. 

Petr TUPÝ, závodník v jachtingu: 
Jachting mě zaujal, protože jsme venku na vzduchu. Ne někde zavřený v tělocvičně a mám rád vodu. 

Michal CAGALA, redaktor: 
Svou loď musí znát do posledního detailu. Aby jí zvládl když vítr bouří nebo aby jí rozhýbal, když je zrovna skoro bezvětří. 

Petr TUPÝ, závodník v jachtingu: 
Člověk musí taky znát trošku jak funguje vítr, že když fouká třeba takhle, tak já nemůžu mít plachty úplně takhle moc přitažený, protože ta loď nepojede. Uděláme obrat Dane a houpanej jo pěknej. 

Michal CAGALA, redaktor: 
Jachtařské kluby i školy si libují. Zájem hlavně u mladých o tento sport roste. Třeba na vlnách brněnské přehrady jich teď plachtí několikanásobně víc, než například před 5 lety. 

Zbyněk VACULKA, majitel, Yacht s.r.o.: 
Měli jsme doby, kdy jsme tady třeba u nás na lodních sportech měli 10 dětí a dneska je jich kolem 50. 

Michal CAGALA, redaktor: 
Provozovatel jachtařské školy a trenér Zbyněk Vaculka. Se zájmem dětí roste i jeho chuť tento původně nizozemský a anglický sport rozvíjet. Jeho ambice neleží zrovna na dně. 

Zbyněk VACULKA, majitel, Yacht s.r.o.: 
Dětský třídy se jezdí třeba do 17 let. My chceme aby zůstaly, takže jsme pořídili další lodě a máme zájem, rádi by jsme, kdyby se jachting, tak jak jinde v zahraničí uchytil jako vysokoškolskej sport. 

Tereza FOJTOVÁ, mluvčí, Masarykova univerzita: 
Fakulta sportovních studií aktuálně neuvažuje o nějaké těsnější spolupráci s jachtařským klubem. Lze očekávat, že dá spíše přednost nějakým méně náročným sportům. 

Michal CAGALA, redaktor: 
I kdyby se mu nepodařilo prosadit se na univerzitách, chce aspoň na brněnskou přehradu dostat ještě víc jacht. V roce 2001 se tam sjeli závodníci z celého světa na mistrovství. Teď je tam brněnští jachtaři chtějí znovu. Michal Cagala, Česká televize. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Břeclav – První mezinárodní regatu má za sebou veslařka Slováckého veslařského klubu Markéta Nedělová. 
Na kontrolních závodech v Račicích si vysloužila nominaci na mezinárodní podnik v německém Essenu, kde o víkendu skončila v konkurenci závodnic z osmi evropských zemí společně se svými parťačkami druhá na párové čtyřce, na čtvrtém místě pak dokončila závod ve skifu i dvojskifu. 
"Svůj první start v reprezentačním dresu hodnotím pozitivně, rozhodně šlo o dobrou zkušenosti i zážitek. V Essenu jsem byla vůbec poprvé v životě. Musím říct, že jak tamější jezero Baldeneysee a jeho okolí, tak organizace závodů byly výborné," hodnotila novou zkušenost Nedělová. 
"Oba dny panovalo nepříznivé počasí, byl silný protivítr a velké vlny. 
Vzhledem k tomu, že jsem ve dvojskifu se svojí parťačkou nastupovala teprve podruhé, byl to spíš boj o to vůbec dojet do cíle. Naštěstí jsme si pak spravily chuť na párovce," uvedla Nedělová. 
V neděli ji čekal závod ve skifu, který dokončila na čtvrté místě. "Kvůli odhláškám závodnic se nakonec nejely rozjížďky, ale rovnou finále. Šlo o jediný závod dne, a proto jsem se snažila dát do něj vše. Držela jsem se na třetí pozici, ale v závěru mi došly síly a skončila jsem čtvrtá. Na jednu stranu mě trochu mrzelo, že jsem neuhájila třetí pozici, ale za umístění v takové konkurenci jsem ráda," poznamenala Nedělová, která je stále ve hře o účast na veslařský šampionát do 23 let. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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PLZEŇ Už mají za sebou všechna měření, kontroly vybavení, bezpečnostní a technické brífinky. Dnes už se ve Francii jede naostro. Plzeňský jachtař David Křížek s parťákem Milanem Harmáčkem v barvách týmu Masterlan se jako první česká posádka v historii představí v prestižním seriálu Flying Phantom Extreme Sailing Series foilujících (létajících) katamaránů. 
Úvodní závod hostí La Baule v Bretani, přihlášeno je patnáct posádek z osmi zemí – kromě Česka startují týmy ze Španělska, Francie, Velké Británie, Řecka, Portugalska, Švýcarska a Spojených států amerických. "Přípravu jsme zahájili v únoru v chorvatském Zadaru, ale podmínky nebyly moc příznivé. Další tréninky pak probíhaly v Czech Sailing Centru Nechranice, ani tam nám však počasí příliš nepřálo. Takže do těch tří dnů před závodem přímo ve Francii jsme dali všechno," uvedl David Křížek. 
Pro fanoušky jachtingu to bude velká podívaná. Kromě nejrychlejší dvouposádkové lodní třídy na světě – katamaránů Flying Phantom– vyjedou na trať také létající Mothy, kity, windsurfy a také létající hydrofoilové surfy a paddleboardy. 
"Největší show se pak čeká v rámci druhého podniku série na Madeiře, kde budou startovat i velké katamarány GC32," doplnil Křížek. 
Ve Francii je v plánu až osm závodních rozjížděk denně s tím, že se vše započítává. Neplatí pravidlo o škrtání nejhorších výsledků. "Naše nasazení musí být stále stoprocentní," mínil plzeňský jachtař. 
Závod v La Baule je možné sledovat také na webových stránkách www.foilingbay.com. 

Fakta Flying Phantom - Extreme Sailing Series 217 

- 1. závod (18. - 21. května) - La Baule, Francie * 2. závod (29. června - 2. července) - Madeira, Portugalsko - 3. závod (20. - 23. července) - Evropa (místo bude upřesněno) - 4. závod (10. - 13. srpna) - Hamburg, Německo - 5. závod (25. - 28. srpna) - Cardiff, Velká Británie 

Foto: 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Na řece Moravě se o víkendu představí závodníci všech věkových kategorií. 

Hodonín – Už jen pár dní zbývá do tradiční veslařské ragaty v Hodoníně. Populární závod se uskuteční o víkendu 20. a 21. května vždy od devíti hodin. Letošní ročník se ponese ve znamení oslav sto desátého výročí od založení VK Hodonín. "Je to po Ergoshow druhá velká akce pořádaná naším klubem v tomto roce. Na Veslák se sjedou posádky z celé republiky i ze zahraniční. 
Řeka Morava opět po roce ožije směsicí sportovců všech kategorií. V akci budou všichni od nejmladších žáku až po veteránské disciplíny," připomíná předseda pořádajícího hodonínského klubu Filip Švrček. 
Šéf jihomoravského oddílu věří, že se aprílové počasí konečně umoudří a že si na závody najdou cestu také fanoušci. "Budeme rádi za podporu co nejvíce Hodoňáků," říká Švrček. 
Ten společně s kolegy z výkonného výboru a trenéry veslařský klub posunul zas o něco dál. "Máme nové šatny a saunu přilehlou ke kavárně. Za chvíli už se rozehrají první zápasy v plážovém volejbale a na vodu vypustíme draka s paddleboardy. Jsem šťastný, že se nám postupně daří rozšiřovat mládežnické kategorie a výsledkem jsou stále přibývající úspěchy. Naše ambice se upínají hlavně k nastupující generaci, avšak dospělí musí také zabrat a být jim vzorem. Jsme jeden klub a každý kdo se třeba přijde jen na chvíli podívat se stane naší součástí. Chtěl bych tak všem předem poděkovat za podporu," prohlásil Švrpoděkovat ček. Hodonínští veslaři zahájili letošní sezonu na mezinárodní regatě O pohár SNP v Piešťanech na vodní nádrži Slňava. V mladších žácích se v sobotní i nedělní jízdě z vítězství na dvojskifu radovali Šimon Hýbner a Šimon Foltýn, kteří pak na čtyřce společně s Adamem Kouřilem, Jakubem Čechem a kormidelníkem Ondřejem Horniakem přidali třetí místo. Starší žákyně Lea Hýbnerová s Barborou Mlýnkovou zabodovaly prvním místem v sobotním dvojskifu a čtyřce párové s SVK Břeclav. Hýbnerá rovněž uspěla také ve skifu. 
Starší žáci na nepárových čtyřkách, které byly přípravou na závod osem na pražské Primátorky, obsadily druhé, respektive třetí místo. 
Úspěšnější čtveřice Filip Mlýnek, Radim Slabý, Patrik Madarás, Juraj Kříž s kormidelníkem Ondřejen Horniakem v neděli zvítězila na párové čtyřce. Další posádka ve složení Nikolas Dvorský, Martin Slavík, Daniel Kouřil, Michal Caletka dojela čtvrtá. "Na dvojskifech přidali druhá a třetí místa," hlásí trenérka Pavla Svitáková. 
Dorostenci, kteří si na Slovensku příliš nevěřili, také dosáhli velmi dobrých umístění. Patrik Hačunda se na skifu probojoval až do finále A, kde obsadil třetí místo. Šikovný 
veslař pak na dvojskifu se Zdeňkem Foltýnem skončil čtvrtý. Ondřej Bolebruch vyhrál finále B ve skifu i dvojskifu s ostravským Piskořem. Společně ovládli závod čtyřek párových. 
"Junioři Václav Baldrián s Michalem Hvoreckým zvítězili ve čtyřce párové ve společenství s STU Bratislava, třetí byli na dvojskifu a Baldrián senzačně čtvrtý ve skifu," hlásí Svitáková. Juniorky Veronika Brovjáková a Klára Caletková nejlepší výkon podaly na čtyřce párové, která se jela společně s kategorií žen. 
Členky slováckého klubu obsadily čtvrté místo, když vítězství získala hodonínská Veronika Brázdová ve společenství s SVK Břeclav. 
Brázdová svedla také velký boj ve skifu žen s bratislavskou Markulínovou, který však pro sebe získala Slovenka. 
Druhé místo přidala na dvojskifu s břeclavskou Buzrlovou. Hodonínský veslař André Rédr v mužském skifu obsadil třetí místo. S Janem Brázdou skončili ve dvojskifu pátí. 
"Proti slovenských závodníkům to měli hodně složité," říká Svitáková. 
Série veslařských závodů pokračovala o víkendu šestačtyřicátým ročníkem Mezinárodní regaty mládeže v Brně, kde se na přehradě představili starší žáci, dorostenci a junioři. Součástí bylo také Akademické mistrovství České republiky na skifech a dvojskifech. "Tam jsme sesbírali dvě první místa díky André Rédrovi a Veronice Brázdové, která ještě získala druhé místo na dvojskifu s Konopovou," informuje Svitáková. 
O den dříve se v Brně utkali dorostenečtí reprezentanti České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska při Olympic Hopes Regatě. Hodonínské barvy na mezinárodní akci hájil pouze Tomáš Hujňák ve dvojskifu. 
"I když obsadil až čtvrté místo, byla to pro jeho závodní kariéru cenná zkušenost," ví Svitáková. 
V samotné mládežnické regatě byly výsledky střídavé stejně jako počasí. Oba závodní dny poznamenaly lokální bouřky. Stříbro na čtyřce s kormidelníkem vybojovali ve finále A žákyně ve složení Melská, Polášková, Mlýnková, Hýbnerová a kormidelník Horniak. 
Mlýnková s Hýbnerovou ještě přidali čtvrtou příčku na dvojskifu. "Což je příslib do budoucna pro tuto nově složenou posádku.," říká trenérka VK Hodonín. 
Svitáková dále připomíná, že loni úspěšná dorostenecká čtyřka až na jednoho přestoupila do kategorie juniorské. "Díky tomu se vytvořila nová spolupráce s STU Bratislava, která zatím vychází. Posádka ve složení Gonda, Michlík, Baldrián a Hvorecký totiž dosáhla vítězství v nedělním finále na čtyřce bez kormidelníka," dodala. 

Foto: ZÍSKALI MEDAILE. Hodonínským veslařům se na začátku sezony daří. O víkendu se představí domácím divákům. 
Foto: VK Hodonín 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Jachting 

Plzeňský jachtař David Křížek s parťákem Milanem Harmáčkem zamířili na sklonku minulého týdne do francouzského La Baule v Bretani, kde je od čtvrtka do neděle čeká pod hlavičkou týmu Masterlan historicky první start v seriálu létajících katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series. Na start se postaví 15 posádek z osmi zemí. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Posádka týmu MASTERLAN – David Křížek a Milan Harmáček v neděli odjela do francouzského La Baule v Bretani, kde se zúčastní historicky prvního závodu započítávaného do Flying Phantom Extreme Sailing Series.  
Sérii závodů extrémních foilujících (létajících) katamaránů absolvuje 15 přihlášených týmů z osmi zemí světa (CZE, ESP, FRA, GBR, GER, POR, SUI, USA)... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Posádka týmu MASTERLAN - David Křížek a Milan Harmáček v neděli odjíždí do francouzského La Baule v Bretani, kde se zúčastní historicky prvního závodu započítávaného do Flying Phantom Extreme Sailing Series.  
Flying Phantom - Extreme Sailing SeriesSérii závodů extrémních foilujících (létajících) katamaránů absolvuje 15 přihlášených týmů z osmi zemí světa (CZE, ESP, FRA, GBR, GER, POR, SUI, USA)... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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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... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Nové Mlýny – Celkem 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd se zúčastnilo tradiční jachtařské Pálavské regaty na Nových Mlýnech. V hlavním závodě Laser Standard vládl olympionik Viktor Teplý z Jakchtklubu Brno, který zvítězil o bod před dalším reprezentantem Štěpánem Novotným z Jachtklubu Cheb. "Na českých vodách už nezávodím často, je to hodně o štěstí. Dnes to chodilo jednou zprava, podruhé zleva. Jsem rád, že to nakonec těsně vyšlo," uvedl vítěz závodu Teplý. 
Mistrovství České republiky ve třídě Laser Radila zvítězil dvacetiletý juniorský reprezentant Jakub Halouzka z Moravského Yacht Klubu. Druhé místo obsadil o tři roky mladší Ben Přikryl z Lodních Sportů Kroměříž. 
Mezi ženami se z prvenství radovala Martina Bezděková z Jachtsportu Brno. 
Průběh akce komplikovalo počasí. V sobotu kvůli bezvětří závodníci vůbec nevypluli na vodu, v neděli se do programu výrazným způsobem promítla bouřka, kvůli níž stačili soutěžící odjet jen několik rozjížděk. Závodníci se tak pořádně dostali na vodu až v pondělí. 

Foto: OLYMPIONIK. Na Nových Mlýnech potvrdil úlohu favorita Viktor Teplý, účastník olympiády v Rio de Janeiro. 
Foto: www.sailing.cz 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Keramika Pálavská regata, které se letos zúčastnilo 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd. Pro všechny třídy šlo o tradiční mezinárodní závod s kvalitním dobrým obsazením zařazený do Poháru ČR, pro třídu Laser Radial se jednalo dokonce o mistrovství České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Skóre: 0.93 
Název: Jakub Halouzka potřetí v řadě mistrem ČR ve třídě Pálavská regata 
Zdroj: eurozpravy.cz 
Datum: 10.05.2017 
Odkaz:   http://sport.eurozpravy.cz/ostatni/189428-jakub-halouzka-potreti-v-rade-mistrem-cr-ve-tride-palavska-regata/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (3), jachting (2), jachtaře, Martina, Bezděková, Lucií, Keblovou 
Keramika Pálavská regata, které se letos zúčastnilo 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd. Pro všechny třídy šlo o tradiční mezinárodní závod s kvalitním dobrým obsazením zařazený do Poháru ČR, pro třídu Laser Radial se jednalo dokonce o mistrovství České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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49. Jakub Halouzka potřetí v řadě mistrem ČR ve třídě Pálavská regata     
Skóre: 0.93 
Název: Jakub Halouzka potřetí v řadě mistrem ČR ve třídě Pálavská regata 
Zdroj: eurozpravy.cz 
Datum: 10.05.2017 
Odkaz:   http://sport.eurozpravy.cz/ostatni/189428-jakub-halouzka-potreti-v-rade-mistrem-cr-ve-tride-palavska-regata/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (3), jachting (2), jachtaře, Martina, Bezděková, Lucií, Keblovou 
Keramika Pálavská regata, které se letos zúčastnilo 128 závodníků jednoposádkových lodních tříd. Pro všechny třídy šlo o tradiční mezinárodní závod s kvalitním dobrým obsazením zařazený do Poháru ČR, pro třídu Laser Radial se jednalo dokonce o mistrovství České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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50. Praha 4 vyhlásila nejlepší sportovce     
Skóre: 0.64 
Název: Praha 4 vyhlásila nejlepší sportovce 
Zdroj: Tučňák 
Datum: 09.05.2017 
Str.: 14 
Náklad: 421240 
Číslo: 5 
Rubrika: Sport 
Autor: (red) 
Odkaz:   http://www.praha4.cz  
ProfilID: ISA 
Domicil: J2NA17051401.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Lucie, Keblová, jachting 
Velkou premiéru slavila minulý měsíc sportovní "Čtyřka". Na Party 4 Sport v KC Novodvorská, kde oceněným sportovcům a dalším hostům zpívala i Dara Rolins nebo Těžkej Pokondr, byli poprvé vyhlášeni vítězové ankety Sportovec Prahy 4. 
"Úroveň akce a její ohlas předčily naše očekávání," pochvaluje si Zdeněk Kovářík (ODS), zástupce starosty MČ Praha 4, který ocenění předával. "Na Čtyřce máme obrovské množství kvalitních sportovců a chceme je takto připomenout většímu počtu obyvatel naší městské části. A také jim umožnit vzájemné setkání a posílit tak pocit sounáležitosti s místem, kde žijí a provozují své aktivity," dodal. 
"Přesně proto se mi anketa moc líbí a vítám takovou aktivitu," ocenil akci i historicky první vítěz, Robert Jůzek, 29letý fotbalový útočník Podolí, který dává v 1. A třídě pravidelně dvacet gólů za sezonu. Bydlí v Roztylech a pracuje jako lékař ortoped v Nemocnici Na Bulovce. Před časem působil na misi v Jordánsku, kde operoval syrské děti. A také reprezentoval na mistrovství světa lékařů v Barceloně. "Jsem rád, že se takto podpoří amatérský sport, který je tou zdraví nejprospěšnější aktivitou, protože mám pocit, že děti jsou teď buď vrcholovými sportovci, nebo nedělají nic," upozornil. 
Výsledky ankety vzešly ve spolupráci s Pražskou tělovýchovnou unií z poctivých nominací všech sportovních organizací sídlících na území Prahy 4. Nejlepší z nich pak vybrala odborná komise. V každé disciplíně byli čtyři nominovaní a komise vybrala jednoho, toho nejlepšího trenéra, sportovce a sportovkyni a družstvo. 
Pouze mezi sportovními nadějemi bylo oceněno deset mladých sportovců napříč odvětvími i disciplínami bez určení pořadí. Počkejte pár let, kdo z nich tady přebere hlavní trofej… 

Výsledky ankety nejlepší sportovec roku 2016 Prahy 4 

Trenér roku: Jakub Skřídlovský, plážový volejbal. Sportovec roku: Robert Jůzek, fotbal. 
Sportovkyně roku: Dagmar Skřivanová, radiový orientační běh. Družstvo roku: vodní pólistky Stepp Praha. Naděje roku: Oldřich Duchoň (ročník 2002) hokej, Lucie Keblová (2000) jachting, Gabriel Mahler (2000) veslování, Kateřina Minksová (2002) moderní gymnastika, Jakub Nicod (2004) tenis, Tereza Novotná (1999) softbal, David Smetivý (2004) fotbal, Anna Sobotková (2000) radiový orientační běh, Prokop Sojka (1999) vodní pólo, Petr Vávra (2003) cyklistika. Medailonky nominovaných naleznete na www.ptupraha.cz a kompletní fotogalerii na www.praha4.cz. 

Foto: Sportovní naděje Prahy 4 převzaly ocenění, za některé zaneprázdněné zaskočili trenéři. 
Foto: Část výtěžku z akce věnovala MČ Praha 4 nevidomému sportovci Ivo Budilovi, za kterého šek převzal jeho syn Daniel doprovázený vodicí fenkou Runou. Ivo Budil je bývalý člen reprezentace v goalballu, účastnil se paralympiády v Atlantě, věnuje se tandemové cyklistice, absolvoval například několik dálkových etapových jízd - do Říma, na Krym, do Espoo ve Finsku, a dále běhu a běžeckému lyžování. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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51. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: http://slapanicko.info 
Datum: 08.05.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.slapanicko.info/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (5), Koláček (5), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
Milan Koláček  
Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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52. Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva     
Skóre: 0.89 
Název: Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva 
Zdroj: plzenskenovinky.cz 
Datum: 05.05.2017 
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Rubrika: sport 
Odkaz:   http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/  
ProfilID: ISA 
Domicil: K2Ha17AP0002.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Regatta, Jakub, Dobrý, Českého, svazu, jachtingu 
Druhý závod Evropského poháru lodní třídy RS Feva se konal o tomto víkendu v holandském Medembliku. 

Čeští závodníci vyrazili s třídovým trenérem již o dva dny dříve, aby potrénovali jak na tento závod, tak na nadcházející mistrovství světa, které se zde uskuteční v červenci. Po oba dva dny tréninku foukal čerstvý severozápadní vítr a naše posádky tak trénovaly převážně rychlost na nepříjemných vlnách. 

Víkendového závodu United 4 Regatta se zúčastnilo více než 450 lodí různých tříd od Optimistů až po 49er. V sobotu se začalo jezdit až odpoledne a podařilo se odjet 3 rozjížďky. Na břeh se závodníci vrátili až před osmou. Hned v první rozjížďce se na návětrné bójce objevily na prvních třech místech české lodě. Hezký pohled. Nejlépe si nakonec tento den vedla posádka Petr Dobrý – Tereza Dobrá, která si dojezdy 1,1,4 vytvořila velký bodový náskok. Dařilo se i dalším českým závodníkům, převážně mladé nadějné posádce Petr Tupý – Dan Viščor, která se držela na nadějném 7. místě. 

V neděli se vítr otočil z východu a zesílil na 8–10 m/s. Dostavily se také krátké, ale vysoké vlny, typické pro tuto lokalitu. Všechny naše posádky se s tím popraly celkem statečně. Byla to pro ně cenná zkušenost. 

Petr Tupý a Dan Viščor jezdili v těchto podmínkách skvěle, bohužel pomalejší zaďáky a horší manévry odsouvaly posádku z medailových pozic. Posádka Petr Dobrý – Tereza Dobrá začala tento den skvěle – 2. místem. Bohužel v další rozjížďce se převrátila těsně před cílem a tím pádem ztratila koncentraci i v následující rozjížďce. Do posledního startu dne tak vstupovaly čtyři lodě na shodu nebo s rozdílem bodu. Byly to nervy až do cíle. Naší sourozenecké posádce se podařilo předjet anglické soupeře až těsně před cílem a tím pádem vyhrát i druhý závod Evropského poháru v této sezoně. 

Výsledky 
Třída RS Feva (30 lodí) 
1. CZE 5707 Jakub Dobrý, Tereza Dobrá 
2. GBR 5626 Sophie Johnson, Niamh Davis 
3. SWE 3832 Oscar Andersson, Amanda Ljunggren 

7. CZE 5344 Petr Tupý, Dan Viščor 
16. CZE 4056 Jiři Smrčka, Lukáš Košata 
18. CZE 4415 Jakub Nejezchleba, Monika Křenková 
24. CZE 5699 Tereza Klimešová, Jan Gebhart 
27. CZE 534 Anna Justová, Nela Viščorová 

Plzenskenovinky.cz informovala Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu. 

(jv,plzenskenovinky.cz foto:čsjacht) 

URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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53. Kam o prodlouženém víkendu? Nabídka akcí v Ostravě a okolí je pestrá     
Skóre: 0.65 
Název: Kam o prodlouženém víkendu? Nabídka akcí v Ostravě a okolí je pestrá 
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Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regata, jachting, regatu 
Je tady další prodloužený víkend. Pokud ještě nemáte program, podívejte se na náš výběr tipů na zajímavé akce v regionu. 

"Ostrava: Den první pomoci a otevřené skleníky v zoo 
V ostravské zoologické zahradě se v sobotu za pěkného počasí uskuteční od 9 do 15 hodin akce věnovaná zásadám první pomoci a bezpečnosti silničního provozu. Děti i dospělí si budou moci teoreticky osvěžit i prakticky vyzkoušet, jak ošetřit zraněného, ale také si například nechat změřit tlak nebo si zkusit, jak vidí alkoholem ovlivněný řidič. 
Zoo o víkendu po zimní přestávce opět otevře také skleníky. "Ukázku tropů si mohou návštěvníci prohlédnout do konce října každý víkend pouze v doprovodu průvodce ve dvou časech od 11 nebo od 14 hodin. Sraz zájemců je vždy u vstupu do zoo, kde si skupinu průvodce vyzvedne. Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na telefonním čísle 596 241 269 nebo osobně na vrátnici zoo při návštěvě areálu," zve zájemce pracovník dendrologického oddělení a jeden z průvodců David Kubala. 
Ostrava: Káva s něčím "ostřejším" 
Coffee in Good Spirits Ostrava. Tak se jmenuje zítřejší akce v Maryčce a Cineportu v areálu Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. V době od 9 do 18 hodin se zde uskuteční národní soutěž v přípravě kávových nápojů s alkoholem. Objeví se dokonce pivo Coffe. Ale s patřičnou příchutí! 
Těrlicko: Májová regata na přehradě 
Pro všechny velké i malé lodičky s plachtou a také pro nadšené diváky pořádá Klub jachting Těrlicko již zítra Májovou regatu závod plavidel s plachtami. Malý neformální závod při příležitosti zahájení jachtařské sezony odstartuje v sobotu 6. května ve 12 hodin před loděnicí jachtingového klubu na Těrlické přehradě. 

Chotěbuz: Prohlídka vojenských opevnění 
Za svobodu! Tak zní název nedělní akce Klubu vojenské historie Chotěbuz, který si při příležitosti 72. výročí konce 2. světové války připravil pro všechny zvědavce speciální prohlídku vojenského opevnění. Prohlídka zdejších tří plně vybavených bunkrů, které zrekonstruovali a proměnili v muzeum právě členové Klubu vojenské historie, se koná v neděli od 10 do 17 hodin. 
Krmelín o víkendu oslaví 570 let 
V rámci krmelínských oslav, kde letos slaví výročí 570 let od první písemné zmínky o obci, se uskuteční na krmelínském kopci Obecní slavnost. V neděli 7. května v 17 hodin budou pokládány věnce u pomníku padlých, následně účastníci položí kytice u lipové aleje právě na krmelínském kopci. Samotné zahájení slavnosti je naplánováno na 18. hodinu. Zábavu si nenechá ujít lašský král Zdeněk Viluš I. se svou skupinou, diskotéku připraví Roman Pastorek a vystoupí i skupina Hec. Organizátoři akce nachystají světelnou show, táborák a na závěr bude ve 22 hodin odpálen ohňostroj. Vstup je zdarma. 
Janáčkova filharmonie doprovodí třísethlavý sbor Ojedinělý zážitek přichystali na prodloužený víkend členové spolku Sdružení přátel sboru Ondrášek a Základní umělecká škola Nový Jičín. V rámci Svatováclavského hudebního festivalu přichystali slavnostní koncert k 50 letům existence novojičínského sboru. Koncert se uskuteční v neděli od 17 hodin v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách a o den později v Beskydském divadle Nový Jičín od 15 hodin. Na koncertu zazní úchvatné protiválečné dílo Karla Jenkinse The Armed Man A Mass For Peace. Sboru Ondrášek pomohou se zpíváním přizvané sbory Motýli ze Šumperka, Medvíďata z Českého Krumlova, Kvítek z Dačic a Chlapi ze Sušice. Tento téměř třísethlavý sbor doprovodí Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera se sólistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou. 
Ostrava: Pohádkový les na Janové 
Na cestu do pohádky se bude v pondělí od 13 do 16 hodin vyrážet z Polanky-Janové (zastávka autobusů 53 a 64 Tomáškova). Při putování lesem budou malí i velcí soutěžit a plnit úkoly za dohledu pohádkových postav. Cílem se stane myslivna ve Svinově, kde budou připraveny atrakce i opékání špekáčků. 
NEPŘEHLÉDNĚTE: Tradiční bitva v Kuníně se nekonáTradiční zámecká bitva v Kuníně se letos konat nebude. Důvodem je špatné počasí které zepříčinilo podmáčení půdy. Akce se měla v zámeckém parku konat již zítra odpoledne. Letošní název bitvy zněl Kletba čarodějky a prokletý poklad a byla rozdělena do dvou částí. A protože se oblíbené kulturní podívané účastní pravidelně velký počet vystupujících, je organizačně nemožné najít ještě v tomto roce náhradní termín. Příští rok tak snad bude počasí k organizátorům i fanouškům historie přívětivější. 
Hvozdnický expres bude opět brázdit okolí Opavy 
Lokálka, kterou nejen Opavané znají pod označením Hvozdnický expres, brzy zahájí svou čtvrtou sezonu. V letním období o víkendech přepravuje turisty z Opavy do Svobodných Heřmanic. Slavnostní zahájení provozu ohlásil provozovatel trati Railway Capital na poslední květnový víkend. Svézt se budete moct v historických soupravách. Poté bude vlak vyrážet na trať od června do září od pátku do neděle a o svátcích. 

Vyprávění na chatě Prašivá 
Na chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách se zítra koná beseda Pěšky mezi buddhisty a komunisty s cestovatelem Ladislavem Ziburou. Excentrický poutník povypráví o tom, jak se vydal do Himaláje a neprobádaných údolí čínských řek. Projekce o jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší cestě je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým lze přistupovat k životu. Beseda začne v 19 hodin. 
Budišov nad Budišovkou: Veteráni vyjedou na silnice 
Město zažije zítra jarní jízdu historických vozidel. Automobiloví stařečci v plném lesku vyjedou v 10 hodin z náměstí a kolem 14 hodin dorazí do Hlubočce, kde budou mít cíl. Akci ukončí vyhlášení vítězů. 
Frýdek-Místek: V parku bude festival plný jídlaGurmán fest, první frýdecko-místecký festival dobrého jídla, pití a hudby, se bude konat zítra v sadech Bedřicha Smetany.Akce, na kterou se neplatí vstupné, vypukne v 10 hodin dopoledne.Na pódiu se představí šéfkuchaři místních restaurací, kteří nechají nahlédnout publikum pod své pokličky a prozradí několik svých triků. Podle organizátorů nebudou scházet kvalitní víno, místní piva a spousta delikates.Děti čeká řada zábavných soutěží. Otestují si i své kuchařské dovednosti při nakládání sýrů, které si pak budou moci odnést domů, připravuje se také malování na obličej.Dospělí mají možnost přihlásit se do pikantní soutěže. Tomáš Nový z Třince přijede prověřit chuťové buňky frýdecko-místeckých chilli nadšenců se svou ohnivou show.Akci spolupořádá Kultura FM, chybět nebude ani několik hudebních vystoupení. Představí se taneční skupina Funky Beat, písničkář René Souček, rockoví experimentátoři Slepí křováci a swingová stálice Šuba Duba Band.Festival zakončí kapela Fast Food Orchestra. 
Český Těšín bude plný mažoretek 
Už v sobotu zaplní Český Těšín stovky mažoretek z tuzemska i zahraničí. V sobotu 6. května se v KaSS Střelnice bude konat soutěžní přehlídka mažoretek skupin i jednotlivců. Na celou soutěž dohlíží odborná porota, která v každé kategorii vybírá a oceňuje nejlepší jednotlivce nebo soubory. Soutěž pořádá zájmový kroužek mažoretek "Srdíčko" pod vedením Kateřiny Kubíčkové ve spolupráci s Kulturním a společenským střediskem Střelnice. 
V Třinci vystoupí hvězdy hudebního nebe 
Horkýže Slíže, David Koller, Sebastian a No Name. To jsou čtyři hlavní hudební hvězdy Hutnického dne, který v sobotu 6. května vypukne kolem nové třinecké Werk Areny. Celý program se letos přesouvá z původního areálu městských sportovišť v Lesní ulici. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na čtyři rozmanité scény. Hlavní scéna bude situována do nové haly, kde program ve 14.30 hodin odstartují slovenští No Name v čele s Igorem Timkem. Ve 20 hodin zazní hity Davida Kollera a ve 22.30 hodin jej na pódiu vystřídají punk-rockoví Horkýže Slíže. Radegast scéna na uzavřeném parkovišti před halou nabídne například vystoupení dua Těžkej Pokondr. 

Třemešná: Parní vlak vyrazí na Osoblažce 
Po zimní přestávce zase vyráží parní lokomotivy na úzkokolejku Osoblažku. Zahájení sezony turistického vláčku připadlo na sváteční pondělí 8. května. Na nádraží Třemešná ve Slezsku od 10 hodin provází zahájení sezony vystoupení Slezského souboru Heleny Salichové a zajímavé stánky. Vlak z Třemešné vyrazí v 10.45 hodin a na zpáteční cestu se vydá v 15.10 hodin. 
Kopřivnice: Víkendová výstava potěší modeláře 
Výstava, soutěž i prodej hned tři události v jedné přinese akce Beskyd Model Kit Show 2017. Veřejná mezinárodní otevřená výstava prací modelářů, sběratelů a majitelů sbírek modelů, která se uskuteční v kopřivnickém kulturním domě od zítřka až do neděle vždy od 9 hodin, bude propojená také se slavnostním vyhodnocením v každé z modelářských kategorií. Opravdoví nadšenci si navíc budou moci na této zajímavé výstavě koupit jak některé modely, tak také pomůcky, materiál a další modelářské potřeby. 
Jezdkovice: Oslava patrona hasičů 
Sbor dobrovolných hasičů pořádá zítra od 10 hodin u příležitosti oslav hasičského patrona sv. Floriána setkání hasičů a hasičských zástav. Průvod hasičů v uniformách zamíří v 10.30 hodin ke kapli, kde bude sloužena bohoslužba. Ve 12 hodin pak zazní v zámeckém parku zdravice hostů a po ní následuje volná zábava. 
ZA HRANICEMI KRAJE 
DUATLON VE VELKÝCH KARLOVICÍCH Seriál Valachy tour bude už o tomto víkendu pokračovat dalším závodem. Sportovci mohou zítra poměřit síly při Valachy duatlonu. Popularita této sportovní disciplíny, kombinující běh a kolo, rok od roku roste. Karlovický duatlon se loni počtem 527 účastníků zapsal do České knihy rekordů jako největší akce svého druhu v republice. "Také letos očekáváme hojnou účast. Závodní trasa zahrnující 3 kilometry běhu, 12 kilometrů na horském kole a 1,5 kilometru běhu vede okolními lesy a protíná také hřeben Vsetínských Beskyd s výhledem na krajinu," uvedl prezident Valachy tour Vladimír Sušil. Sportovci se mohou registrovat na www.valachytour.cz za výhodnější startovné, přihlášení bude možné i na místě v den konání. Pro děti budou připraveny závody na kratších trasách v sedmi věkových kategoriích. Malí sportovci do čtyř let mohou cyklistickou část absolvovat i na odrážedle. "Dětí na našich závodech stále přibývá, což nás těší. Sportování dětí se snažíme podporovat i symbolickým startovným ve výši 50 korun při registraci předem. A všechny od nás dostávají v cíli perníkovou medaili za účast," dodal Vladimír Sušil. 
" 

URL| http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/kam-o-prodlouzenem-vikendu-nabidka-akci-v-ostrave-a-okoli-je-pestra-20170505.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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54. Veslaři přivezli z Rennerova memoriálu čtyři zlaté medaile     
Skóre: 0.40 
Název: Veslaři přivezli z Rennerova memoriálu čtyři zlaté medaile 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 05.05.2017 
Autor: CREA: Redakce 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/ostatni_region/veslari-privezli-z-rennerova-memorialu-ctyri-zlate-medaile-20170505.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatě 
Své zástupce v regatě, jíž pořádal pražský ČVK, měla i Jiskra Třeboň, avšak jenom v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Celkově se prezentovalo 309 posádek za 14 klubů, z toho sedm třeboňských závodníků zaznamenalo pět startů. Stejný počet jindřichohradeckých veslařů závodil osmkrát... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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55. Velká cena Lipna 2017 na Bezdrev     
Skóre: 0.87 
Název: Velká cena Lipna 2017 na Bezdrev 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 05.05.2017 
Str.: 14 
Náklad: 227957 
Číslo: 104 
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: CB10414A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Davida, Křížka, Milana, Hájka, regaty, regatu, jachtaře 
Lipno – Velkou cenu Lipna, zahajovací závod sezony na tomto jihočeském moři, ve třídě RS 500 vyhráli Daniel a Michaela Szmaragowski z YC DIM Bezdrev. 
První pohárové vítězství ve třídě RS Aero zůstalo doma zásluhou Jana Myslíka z pořádajícího YC Lipno. 
Mimo kraj putovala pouze cena za vítězství ve třídě RS 700, kde při neúčasti plzeňských favoritů Davida Křížka a Milana Hájka po zásluze vyhrál Adam Plhoň (Třinec). 
Součástí závodu bylo finále Ski regaty, v němž po vítězství na lyžích manželé Szmaragowski z DIM Bezdrev potvrdili svou suverenitu i na vodě s lodí třídy RS 500. A že jablko nepadá daleko od stromu, dokázali jejich synové David a Dominik prvenstvím v RS Feva. Ambice z lyží tak potvrdili: "Je to radost," pochvaloval si zástupce týmu Ski Budweiser team Jiří Plch. 
Třetí lodní třídou, která obula i sjezdové lyže, byla RS Aero. Tu reprezentoval Jan Myslík, a byť mu lyže nevyšly dle představ, na vodě soupeře nenašel. 
Kdo se dokázal páteční sněhovou záplavou na Lipno dostat, zažil regatu, kterou ani pamětníci nepamatují. "V pátek záplava sněhu, v sobotu ležel sníh až k lipenské hladině, ale foukalo, tak jsme jeli a klobouk dolů před všemi účastníky," ocenil jachtaře hlavní rozhodčí Václav Brabec. "V sobotu jsme odjeli čtyři rozjížďky a těšil jsme se na neděli. Ale ta nás překvapila silným větrem. Což by nebylo tak hrozné, ale jeho směr se neustále měnil, a tak nebyla nouze o jachty dnem k nebesům," dodal Brabec. 
"Během dvou nedělních rozjížděk jsme se dvakrát cvakli," přiznala se Michaela Szmaragovská, členka vítězné posádky ve třídě RS 500. 

LIPENSKÁ FAKTA RS 500 (6 posádek): 1. manželé Szmaragowski (DIM Bezdrev), 2. Kazyen – Kjuchin (Ukr.), 3. Lukačovič – Klas (Slovensko). 
RS Aero (6): 1. Myslík (Lipno nad Vlt.), 2. Bryx (eratovice), 3. Prokýšek (Orthodoks). RS 700 (12): 1. Plhoň (Třinec), 2. Fiala (Neratovice), 3. Olša (Brno), ...7. Zd. Zídek (Lipno nad Vltavou). 
29er (6): 1. Mareček – Svoboda (Brno), 2. Pavlíková – Pokorný (Cere, Sj Hluboká nad Vltavou), 3. Ott – Konopík (Brno). 

Foto: STUPNĚ VÍTĚZŮ ve třídě RS 500 obsadili (zleva) Kazyen a Kjuchin, manželé Szmaragowski, Lukačovič a Klas. 
Foto: David Szmaragowski 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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56. Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva     
Skóre: 0.89 
Název: Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva 
Zdroj: plzenskenovinky.cz 
Datum: 04.05.2017 
Číslo: 124 
Rubrika: sport 
Odkaz:   http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/  
ProfilID: ISA 
Domicil: K2Ha17AO0001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Regatta, Jakub, Dobrý, Českého, svazu, jachtingu 
Druhý závod Evropského poháru lodní třídy RS Feva se konal o tomto víkendu v holandském Medembliku. 

Čeští závodníci vyrazili s třídovým trenérem již o dva dny dříve, aby potrénovali jak na tento závod, tak na nadcházející mistrovství světa, které se zde uskuteční v červenci. Po oba dva dny tréninku foukal čerstvý severozápadní vítr a naše posádky tak trénovaly převážně rychlost na nepříjemných vlnách. 

Víkendového závodu United 4 Regatta se zúčastnilo více než 450 lodí různých tříd od Optimistů až po 49er. V sobotu se začalo jezdit až odpoledne a podařilo se odjet 3 rozjížďky. Na břeh se závodníci vrátili až před osmou. Hned v první rozjížďce se na návětrné bójce objevily na prvních třech místech české lodě. Hezký pohled. Nejlépe si nakonec tento den vedla posádka Petr Dobrý – Tereza Dobrá, která si dojezdy 1,1,4 vytvořila velký bodový náskok. Dařilo se i dalším českým závodníkům, převážně mladé nadějné posádce Petr Tupý – Dan Viščor, která se držela na nadějném 7. místě. 

V neděli se vítr otočil z východu a zesílil na 8–10 m/s. Dostavily se také krátké, ale vysoké vlny, typické pro tuto lokalitu. Všechny naše posádky se s tím popraly celkem statečně. Byla to pro ně cenná zkušenost. 

Petr Tupý a Dan Viščor jezdili v těchto podmínkách skvěle, bohužel pomalejší zaďáky a horší manévry odsouvaly posádku z medailových pozic. Posádka Petr Dobrý – Tereza Dobrá začala tento den skvěle – 2. místem. Bohužel v další rozjížďce se převrátila těsně před cílem a tím pádem ztratila koncentraci i v následující rozjížďce. Do posledního startu dne tak vstupovaly čtyři lodě na shodu nebo s rozdílem bodu. Byly to nervy až do cíle. Naší sourozenecké posádce se podařilo předjet anglické soupeře až těsně před cílem a tím pádem vyhrát i druhý závod Evropského poháru v této sezoně. 

Výsledky 
Třída RS Feva (30 lodí) 
1. CZE 5707 Jakub Dobrý, Tereza Dobrá 
2. GBR 5626 Sophie Johnson, Niamh Davis 
3. SWE 3832 Oscar Andersson, Amanda Ljunggren 

7. CZE 5344 Petr Tupý, Dan Viščor 
16. CZE 4056 Jiři Smrčka, Lukáš Košata 
18. CZE 4415 Jakub Nejezchleba, Monika Křenková 
24. CZE 5699 Tereza Klimešová, Jan Gebhart 
27. CZE 534 Anna Justová, Nela Viščorová 

Plzenskenovinky.cz informovala Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu. 

(jv,plzenskenovinky.cz foto:čsjacht) 

URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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57. Lodě vyplují na Máchovo jezero až v druhé půlce května     
Skóre: 0.42 
Název: Lodě vyplují na Máchovo jezero až v druhé půlce května 
Zdroj: jablonecky.denik.cz 
Datum: 04.05.2017 
Číslo: 124 
Rubrika: Z regionu 
Autor: Kateřina Charvátová 
Odkaz:   http://jablonecky.denik.cz/z-regionu/lode-vypluji-na-machovo-jezero-az-v-druhe-pulce-kvetna-20170504.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M8Qa17AO0005.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Regata (2) 
Doksy - Zatímco v loňském roce lodě na Máchově jezeře vypluly neobvykle brzy, letos si zájemci o plavbu počkají. V jezeře zatím stále není dostatek vody. 

""Nyní chybí sedmnáct centimetrů. Předpokládáme, že když vše půjde jak má, a příroda nám to dovolí, vyplujeme s parníky v druhé polovině května," uvedl Vladimír Reichert, šéf společnosti Regata Máchovo jezero, která na jezeře spravuje lodní dopravu. 
Máchovo jezero se začalo odpouštět loni v říjnu kvůli odbahnění Dokeské zátoky, díky kterému by voda měla být v následujících sezonách čistší. Hladina klesla o 1,7 metru. Napouštění začalo na přelomu roku. 
NOVÝ LESK PRO JARMILU 
Už po skončení loňské sezony začala Regata s přípravou parníků na tu letošní. "O všechny lodě se staráme celoročně, letos jsme se nejvíce zaměřili na naši nejstarší loď, Jarmilu z roku 1924, která pochází z Hamburku. Dostala zbrusu nový nátěr," řekl Reichert. 
Největší letošní novinkou pro celé jezero, ale i pro dopravní společnost, je nové molo ve Starých Splavech, které vzniklo v rámci revitalizace pobřeží Máchova jezera. 

Zastaralé molo, které bylo na hranici své životnosti, zmizelo, a na jeho místě vyrostlo nové. Měří více než 40 metrů a konstrukci má z ocelových nosníků, je obložené dřevem a široké je od čtyř do devíti metrů. Jeho největší raritou je, že končí volně ve vodě a má tři úrovně sklopení podle tří různých typů lodí. 
"Do Starých Splavů tak budeme moct pravidelně jezdit i naším největším parníkem Májem," popsal Vladimír Reichert. 
V místě vzniklo také malé relaxační molo, které má sloužit pro konání kulturních akcí, ale i pro svatby. 
Máchovo jezero brázdí každoročně čtyři výletní lodě. Nejmladší je Racek vyrobený v Budapešti v roce 1966. Při obvyklém průběhu sezony svezou parníky kolem 19 000 lidí. 
" 

URL| http://jablonecky.denik.cz/z-regionu/lode-vypluji-na-machovo-jezero-az-v-druhe-pulce-kvetna-20170504.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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58. Kontrolní závody veslařů: Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty     
Skóre: 0.48 
Název: Kontrolní závody veslařů: Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty 
Zdroj: breclavsky.denik.cz 
Datum: 04.05.2017 
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Autor: Redakce 
Odkaz:   http://breclavsky.denik.cz/ostatni_region/kontrolni-zavody-veslaru-breclavsti-si-az-na-jednu-vyjimku-zajistili-mezinarodni-regaty-20170504.html  
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Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regatě (2), regatu (2), regatách, Regata, regaty 
Račice, Břeclav - Kontrolní závody na umělém kanálu v Račicích za sebou mají zástupci Slováckého veslařského klubu z Břeclavi. Účast na mezinárodních regatách si vybojovali kromě jedné posádky všichni. Nejlépe si počínala dorostenka Magdalena Novotná, která překvapivě obsadila druhou poziic, čímž si zajistila místo v reprezentaci a start na závodech Olympic Hopes Regata. Stejné akce se zúčastní rovněž dorostenecká dvojice Samuel Polach a Patrik Ptáčník, která skončila druhá ve finále B. 

"Dvojice juniorů Dalibor Neděla s Alešem Pospíšilem vyhrála ve své kategorii finále B a zajistila si účast na mezinárodní regatě v Mnichově, která se uskuteční o tomto víkendu. Posádka juniorek z Břeclavi Klára Nosková a Leona Balgová se jako jediná ze Slováckého veslařského klubu nekvalifikovala do nedělního finále, a na žádnou mezinárodní regatu se tak nepodívá. Jediná zástupkyně mezi dospělými ze Slováckého veslařského klubu Markéta Nedělová obsadila sedmou pozici a vysloužila si nominaci na regatu v Essenu. "Celkově bych kontrolní závody hodnotila za Slovácký veslařský klub pozitivně. Výborné výkony podávala především Magda Novotná, která vypálila rybník i o rok starším a zkušenějším závodnicím," uvedla Markéta Nedělová. 
Boj o světový šampionát 
Jednadvacetiletá břeclavská veslařka ještě nemá jasno, zda se dostane do nominace reprezentační párové čtyřky na Mistrovství světa do 23 let, které hostí bulharský Plovdiv v červenci. "Na základě několika startů na dvojskifu s různými závodnicemi byla sestavena párová čtyřka žen do 23 let, jejíž jsem momentálně náhradnicí. Ve chvíli, kdy ústřední trenér složení posádky oznamoval, jsem cítila zklamání, s odstupem času to vnímám tak, že ještě není nic ztraceno. S jednou z členek "párovky" jsme na tom výkonnostně velmi podobně a myslím si, že se spíš dvě dělíme a soupeříme o místo na lodi. Na regatě v Essenu budu startovat ve dvojskifu a jeden den i na párové čtyřce," sdělila Nedělová. 
Při kontrolních závodech se představil i odchovanec břeclavského veslování Lukáš Helešic, který si v disciplíně dvojka bez kormidelníka společně se svým parťákem Jakubem Podrazilem zajistil účast na evropském šampionátu, který letos budou hostit právě Račice. 
VÁCLAV PETRŮ" 

URL| http://breclavsky.denik.cz/ostatni_region/kontrolni-zavody-veslaru-breclavsti-si-az-na-jednu-vyjimku-zajistili-mezinarodni-regaty-20170504.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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59. Kontrolní závody veslařů: Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty     
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Účast na mezinárodních regatách si vybojovali kromě jedné posádky všichni. Nejlépe si počínala dorostenka Magdalena Novotná, která překvapivě obsadila druhou poziic, čímž si zajistila místo v reprezentaci a start na závodech Olympic Hopes Regata... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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60. Břeclavští si až na jednu výjimku zajistili mezinárodní regaty     
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Račice/Břeclav – Kontrolní závody na umělém kanálu v Račicích za sebou mají zástupci Slováckého veslařského klubu z Břeclavi. 
Účast na mezinárodních regatách si vybojovali kromě jedné posádky všichni. Nejlépe si počínala dorostenka Magdalena Novotná, která překvapivě obsadila druhou pozici, čímž si zajistila místo v reprezentaci a start na závodech Olympic Hopes Regata. Stejné akce se zúčastní rovněž dorostenecká dvojice Samuel Polach a Patrik Ptáčník, která skončila druhá ve finále B. 
Dvojice juniorů Dalibor Neděla s Alešem Pospíšilem vyhrála ve své kategorii finále B a zajistila si účast na mezinárodní regatě v Mnichově, která se uskuteční o tomto víkendu. Posádka juniorek z Břeclavi Klára Nosková a Leona Balgová se jako jediná ze Slováckého veslařského klubu nekvalifikovala do nedělního finále, a na žádnou mezinárodní regatu se tak nepodívá. Jediná zástupkyně mezi dospělými ze Slováckého veslařského klubu Markéta Nedělová obsadila sedmou pozici a vysloužila si nominaci na regatu v Essenu. 
"Celkově bych kontrolní závody hodnotila za Slovácký veslařský klub pozitivně. 
Výborné výkony podávala především Magda Novotná, která vypálila rybník i o rok starším a zkušenějším závodnicím," uvedla Markéta Nedělová. 

BOJ O ŠAMPIONÁT 

Jednadvacetiletá břeclavská veslařka ještě nemá jasno, zda se dostane do nominace reprezentační párové čtyřky na Mistrovství světa do 23 let, které hostí bulharský Plovdiv v červenci. "Na základě několika startů na dvojskifu s různými závodnicemi byla sestavena párová čtyřka žen do 23 let, jejíž jsem momentálně náhradnicí. Ve chvíli, kdy ústřední trenér složení posádky oznamoval, jsem cítila zklamání, s odstupem času to vnímám tak, že ještě není nic ztraceno. S jednou z členek "párovky" jsme na tom výkonnostně velmi podobně a myslím si, že se spíš dvě dělíme a soupeříme o místo na lodi. Na regatě v Essenu budu startovat ve dvojskifu a jeden den i na párové čtyřce," sdělila Nedělová. Při kontrolních závodech se představil i odchovanec břeclavského veslování Lukáš Helešic, který si v disciplíně dvojka bez kormidelníka společně se svým parťákem Jakubem Podrazilem zajistil účast na evropském šampionátu, který letos budou hostit právě Račice. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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61. Děti smetl vítr do ledové vody. Na pomoc letěl vrtulník     
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Zdroj: Nový život 
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Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Českým, svazem, jachtingu 
Několik lodí převrhl v pondělí silný vítr na závodech jacht na Nových Mlýnech. Ve vodě skončilo dvanáct dětí, jedno převezli do nemocnice záchranáři. 
Podle nich organizátoři soutěže pochybili. 

Dolní Věstonice – Dramatický závěr měl pondělní jachtařský závod na Nových Mlýnech u Dolních Věstonic. Kvůli převržené plachetnici spadlo do studené vody dvanáct dětí. "Na místě zasahovaly jednotky z Mikulova, Hustopečí a policejní vrtulník s hasiči – leteckými záchranáři na palubě. Sledovali vodní hladinu a byli připravení zasáhnout," sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. 
Jako první byli na místě události vodní záchranáři, kteří vylovili pět dětí. Pak k místu přijeli také hasiči. 
Na hladině našli převrácenou loďku. Vytáhli čtyři děti z vody, zahřáli je a odvezli na břeh. "Při další plavbě potkali poškozenou loď neschopnou plavby. Její posádku tvořili tři dospělí a tři děti. Hasiči vzali loď do vleku a dotáhli ji do přístaviště," upřesnil Mikoška. 

PODCHLAZENÉ DÍTĚ 

Celkem se jim tak podařilo zachránit patnáct lidí, z toho dvanáct dětí. Jedno záchranáři po ošetření převezli do nemocnice. "Dítě putovalo na dětské oddělení břeclavské nemocnice kvůli podchlazení," informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Podle Stanislava Hrdličky z vodní záchranné služby selhali organizátoři. "Závod pořádali skauti. Lodě byly přeplněné a ve špatném technickém stavu. Děti neměly potřebné vybavení a organizátoři podcenili situaci. Foukal totiž poměrně silný vítr," řekl Hrdlička. 
Dodal, že kdyby šlo o závod pořádaný Českým svazem jachtingu, vše by vypadalo jinak. "Děti ví, jak postupovat v podobných situacích. Zhodnotí své síly a mají neopreny a vesty. Jejich lodě jsou navíc takřka nepotopitelné, mají nafukovací vaky," porovnal Hrdlička. Zástupci skautů se ale nedomnívají, že došlo k mimořádné události. "Vodní záchranáři si kvůli počasí přivolali posily. Bylo poměrně větrno a počítali jsme s tím, že si několik plachetnic může lehnout na vodu," sdělila mluvčí organizace Junák – český skaut Jitka Taussiková. 
Vodní záchranáři kromě Nových Mlýnů vyjíždějí také na okolní řeky. Nejčastěji zachraňují rekreanty při vodních sportech a rybáře na pramicích. "Před šesti lety jsme zachraňovali lidi ze čtyřiapadesáti lodí," připomněl za vodní záchranáře Hrdlička. 
Voda v Nových Mlýnech je místy až jedenáct metrů hluboká. 

--- 

12 dětí se dostalo do vody při závodech na Nových Mlýnech. Ven jim pomohli záchranáři. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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62. Další vítězství pro plzeňskou posádku třídy RS Feva     
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Druhý závod Evropského poháru lodní třídy RS Feva se konal o tomto víkendu v holandském Medembliku. 

Čeští závodníci vyrazili s třídovým trenérem již o dva dny dříve, aby potrénovali jak na tento závod, tak na nadcházející mistrovství světa, které se zde uskuteční v červenci. Po oba dva dny tréninku foukal čerstvý severozápadní vítr a naše posádky tak trénovaly převážně rychlost na nepříjemných vlnách. 

Víkendového závodu United 4 Regatta se zúčastnilo více než 450 lodí různých tříd od Optimistů až po 49er. V sobotu se začalo jezdit až odpoledne a podařilo se odjet 3 rozjížďky. Na břeh se závodníci vrátili až před osmou. Hned v první rozjížďce se na návětrné bójce objevily na prvních třech místech české lodě. Hezký pohled. Nejlépe si nakonec tento den vedla posádka Petr Dobrý – Tereza Dobrá, která si dojezdy 1,1,4 vytvořila velký bodový náskok. Dařilo se i dalším českým závodníkům, převážně mladé nadějné posádce Petr Tupý – Dan Viščor, která se držela na nadějném 7. místě. 

V neděli se vítr otočil z východu a zesílil na 8–10 m/s. Dostavily se také krátké, ale vysoké vlny, typické pro tuto lokalitu. Všechny naše posádky se s tím popraly celkem statečně. Byla to pro ně cenná zkušenost. 

Petr Tupý a Dan Viščor jezdili v těchto podmínkách skvěle, bohužel pomalejší zaďáky a horší manévry odsouvaly posádku z medailových pozic. Posádka Petr Dobrý – Tereza Dobrá začala tento den skvěle – 2. místem. Bohužel v další rozjížďce se převrátila těsně před cílem a tím pádem ztratila koncentraci i v následující rozjížďce. Do posledního startu dne tak vstupovaly čtyři lodě na shodu nebo s rozdílem bodu. Byly to nervy až do cíle. Naší sourozenecké posádce se podařilo předjet anglické soupeře až těsně před cílem a tím pádem vyhrát i druhý závod Evropského poháru v této sezoně. 

Výsledky 
Třída RS Feva (30 lodí) 
1. CZE 5707 Jakub Dobrý, Tereza Dobrá 
2. GBR 5626 Sophie Johnson, Niamh Davis 
3. SWE 3832 Oscar Andersson, Amanda Ljunggren 

7. CZE 5344 Petr Tupý, Dan Viščor 
16. CZE 4056 Jiři Smrčka, Lukáš Košata 
18. CZE 4415 Jakub Nejezchleba, Monika Křenková 
24. CZE 5699 Tereza Klimešová, Jan Gebhart 
27. CZE 534 Anna Justová, Nela Viščorová 

Plzenskenovinky.cz informovala Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu. 

(jv,plzenskenovinky.cz foto:čsjacht) 

URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/sport/dalsi-vitezstvi-pro-plzenskou-posadku-tridy-rs-feva/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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63. Pyšná mamča Křížková: To je naše princeznička!     
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Není divu, že středem pozornosti nebyla manželka jachtaře Davida Křížka (44), ale jejich princeznička. 

"Je rozkošná, hned bych si ji chtěla pochovat," rozplývala se nad kočárkem moderátorka zpravodajství na FTV Prima Gabriela Lašková (27)... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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64. Jachtař Ondřej Teplý ve třídě Finn bohužel musel závod v Eurocup v Hyeres předčasně ukončit     
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Ondřej Teplý ve třídě Finn bohužel musel závod předčasně ukončit 

V Hyeres poslední dubnovou neděli skončil finálovými jízdami světový pohár olympijských tříd... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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65. Převrácené loďky patřily skautům     
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Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Při skautském jachtařském mistrovství ČR se v pondělí na vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku převrátily loďky a vodní záchranáři s hasiči zachránili z vody 12 dětí a tři dospělé. Po záchranné akci závody nadále pokračovaly. 
Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. 
Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné. 

Mutace - Právo - jižní Morava - Vysočina 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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66. Další triumf pro sourozence z Plzně     
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Jachting 

Sourozenci Petr a Tereza Dobrých ovládli i druhý závod Evropského poháru lodní třídy RS Feva, který se konal uplynulý víkend v holandském Medembliku. Jachtaři Lokomotivy Plzeň se první den regaty ujali vedení, druhý den je ale přibrzdila chyba a převrácení do vody. Do posledního startu tak vstupovaly čtyři lodě s rozdílem jediného bodu, sourozencům Dobrým se nakonec až těsně před cílem podařilo předjet britské soupeře. Další triumf je příslibem před červencovým vrcholem sezony, kdy se jede mistrovství světa. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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67. Stíny minulosti pod středomořským sluncem     
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(Dokončení ze středy 12., 19. a 26. dubna) 

Romantický ostrov a kolem něj podmořská rezervace - ráj pro potápěče. Námořní muzeum. A každé tři roky slavnostní start světoznámé regaty. A k tomu všemu přes 2950 hodin slunečního svitu ročně, což v Evropě trumfne jen nemnoho jiných destinací. Tak nějak to o Alicante píšou v turistických průvodcích. Ale třeba i kultovní místa fašistických pohrobků a nových ultrapravičáků a stopy spravedlnosti unikajících nácků. O tom se dodnes příliš nemluví. 

»V každé třídě visel velikánský krucifix, na jedné straně portrét caudilla Franciska Franka, na druhé straně portrét zakladatele Falangy Josého Antonia Primo de Rivery a pod tím vším heslo ‘La letra con sangre entra’.« Sedíme ve třídě na intenzivním kurzu španělštiny, probíráme téma ‘proměny školského systému’ a naše paní profesorka Inma si zavzpomínala na svou první třídu. Obraz podnítí živou diskusi. Nebudu se zde snažit o překlad toho úsloví. Mnohem snazší bude, když si vyhledáte stejnojmenný obraz Franciska Goyi. Tam před vámi pedagogické principy starší doby kamenné zazáří v celé kráse. 
Na odpolední konverzaci dojde na píli studentů. Co jsem zatím viděl, mě moc neohromilo, ale platí a škola tedy nemá důvod je vyhánět, říká Gregorio. Existují ovšem i univerzity, které za letní kurzy uznávají kredity a některým studentům přispívají Norské fondy. Mimoto např. v Německu funguje i tzv. Bildungsurlaub. Podle dohod Mezinárodní organizace práce z roku 1974 mají zaměstnanci za určitých okolností právo na placenou dovolenou za účelem dalšího vzdělávání. Pak studijní morálka vypadá úplně jinak. Jen v srpnu takových studentů moc nebývá. 

Šnorchlováni u Tabarky 

V půl třetí mají zájemci o šnorchlování sraz u západního mola. Sejde se nás asi tucet, naskáčeme spolu se dvěma instruktory do motorového člunu a vyrážíme z přístavu směr jih. Míříme k ostrovu Tabarca, máme před sebou asi 20 kilometrů. Ostrov sám a protilehlá Santa Pola na pevnině je spíš pro honoraci, Inma si tam přivydělávala za studií jako au-pair a už nám něco povyprávěla. Rybářský přístav, muzeum mořeplavby či blízká slaniska stojí za návštěvu. Nás zajímá především mořská rezervace. V celém okolí ostrova je přísně zakázán veškerý rybolov, takže mělké moře se mohlo stát opravdovým rájem potápěčů. 
Spouštíme kotvu v malém zálivu na severu ostrova, pár desítek metrů od břehu. Kolem nás se pohupuje několik jachet, jejichž posádky mají podobné úmysly jako my. Následuje zevrubná instruktáž, pár důrazných varování a už nasazujeme ploutve, šnorchly, brýle a skáčeme do vody. Zatím na zkoušku. Sraz za 30 minut opět u člunu. Chvíli trvá, než si zvyknu, párkrát se trochu napiju, ale stojí to za to. Otvírá se přede mnou svět, který jsem zatím znal jen z filmů J.-Y. Cousteaua. Po krátké přestávce se spouštíme, zajištěni zkušenými instruktory, ještě do několika lehce přístupných podmořských jeskyní. Tahle část je náročnější, odnáším si dva škrábance. Po návratu na člun instruktor pouští hudbu a kde se vzala, tu se vzala, zjevila se basa piv. Čas na doznění zážitku a vyprávění o hrdinských činech. Chlapci mají dobře promyšlený program. Druhý den cítím všechny svaly i úpony a do konce týdne dávám přednost spíš námořní teorii a moderní historii. 

Volvo Ocean Race 

Kdybych se nebál, že budu v levicovém periodiku hned obviněn z mužského šovinismu, asi bych řekl postaru, že tohle je záležitost pro »pořádné chlapy«. Ale raději zažertuji a řeknu, že to jsou ti umanutí šílenci, kteří jsou ochotni riskovat krk pro chvíle pomíjející slávy a každé tři roky se pokoušejí obeplout Zemi na nevelkých jachtách s jedním stěžněm. A co se genderových záležitostí týče, už to zvládlo i pěkných pár drsných Amazonek, které si se starými mořskými vlky rodu mužského nezadají. Třeba právě v posledním ročníku regaty se pod švédskou vlajkou plavila kompletní posádka mořských vlčic Team SCA pod vedením Samanthy Davisové. Dřív se regata jmenovala The Whitbread Round the World Race a startovala každé čtyři roky z britského Southamptonu. V roce 2008 bylo výchozím přístavem poprvé Alicante. Celá plavba trvá dobrých devět měsíců a třeba poslední Volvo 2014-15 mělo etapy: Alicante - Kapské Město (JAR) - Abú Zabí (SAE) -Sanya (Čína) - Auckland (Nový Zéland) - Itajaí (Brazílie) - Newport (USA) - Lisabon (Portugalsko) - Lorient (Francie) - Göteborg (Švédsko). Podzimní vyplutí je vždy velká sláva, minul jsem to o pár týdnů. 
U východního mola postavili velmi pěkně koncipované tematické muzeum se spoustou multimediálního materiálu z dřívějších ročníků regaty (rozhovory s účastníky, odborné výklady). Mě nadchly simulátory, na nichž je možné vyzkoušet si řízení a navigaci jachty, třeba křižování proti větru. V prvním patře je příjemná stylová kavárna s překrásným výhledem na moře a u východu nezbytný obchůdek s reklamními předměty. Docela drahými, spokojil jsem se se stylovými záložkami do knih. 

La Florida 

Brzy ráno 20. listopadu 1936 byl v Alicante ve vězení ve čtvrti Florida Baja (dnešní Avda. Orihuela 59) zastřelen zakladatel Falangy José Antonio Primo der Rivera. K smrti byl odsouzen za vojenskou vzpouru, o jeho vině nebyly pochyby. Zachycena byla část jeho korespondence s generálem Molou obsahující přípravy puče, a protože falangisté zastávali místo dialogu »dialektiku pěstí a pistolí« a učit se chodili k Mussolinimu, vykřikovali to sami na každém rohu. Zajímavější je, že se Franco nepřetrhl, aby jej vyměnil za některého ze zajatých prominentních republikánů. A bylo na výběr. Šuškalo se proto, že měl pro něj mnohem větší cenu jako mrtvý mučedník než živý konkurent. A pak ta spadlá letadla s generály Molou a Sanjurjem. 
Po válce byly jeho tělesné pozůstatky s velkou pompou exhumovány, neseny falangisty na ramenou a slavnostně pohřbeny v obludném památníku Valle de los Caídos. Z bývalého vězení se stalo kultovní místo pravičáků a pohrobci starého režimu se tu na každé výročí popravy scházeli ještě dlouho po vyhlášení demokratické ústavy. V 90. letech stavba postupně zchátrala a nakonec byla stržena a místo ní postavena mládežnická ubytovna La Florida. Vypadá nevinně, že? Ale pár extremistů je tu 20. listopadu k vidění dodnes. 

Náckové na penzi 

O své bývalé sponzory se Franco postaral lépe. Vezměme si třeba takového Jonannese Bernhardta. Ten po relativním neúspěchu puče v červenci 1936 obratem odletěl do Bayreuthu na wagnerovský festival za Hitlerem a přesvědčil jej o nutnosti materiální pomoci vzbouřencům (Pro Říši pak sháněl suroviny, přečtěte si špionážně-historický napínavý román Čas mezi šitím od současné španělské spisovatelky Marie Duenasové). Po válce dlouho obýval vilu Tosalet v Dénii (luxusní letovisko na severovýchod od Alicante). A míval hosty. Po horké stopě se do Dénie v roce 2005 vydali novináři ze Spiegelu. Je docela pravděpodobné, že se tam dlouhá léta ukrýval Aribert Heim alias Doktor Smrt, táborový lékař v Mauthausenu a svého času č. 1 na slavném seznamu »lovce nacistů« Simona Wiesenthala. Detaily k nalezení v čísle 42. Síla? Ano, a hlavně by to bylo nemožné bez mlčení kompliců. Gregorio jednou zmínil pány v černých brýlích, s tenkými knírky v bezvadných oblecích s úzkým proužkem, kteří ještě mají hodně moci. 
O ulicích pojmenovaných podle pomahačů a zločinců diktatury se v Haló novinách už psalo. Letos se rozhořelo další kolo bitvy, stížnost pravicové Lidové strany -v níž našla útulek i řada pohrobků frankismu - u soudu odstranění ostudných jmen zatím zablokovala. Začínám chápat ten počmáraný pomníček, to, jak je Občanské komise historické paměti potřeba i že její členové mají plné ruce práce. Je špatně, že se o takových věcech raději taktně mlčí. Pro Španělsko i Evropu. Zavírat oči před vlastní historií je pošetilé. Vždy totiž hrozí, že se může zopakovat. Ludvík DIVIŠ 

Foto: Jachty připravené k vyplutí na regatu 
Foto: Přístaviště kyvadlové dopravy k Tabarce 
Foto: Pohled na ostrov Tabarca 
Foto: Mládežnická ubytovna Florida na místě bývalého vězení, kde byl popraven J. A. Primo de Ribera a kde se do 90. let konaly srazy ultrapravice. 
Foto: Siesta po šnorchlování u ostrova Tabarca 
Foto: Muzeum regaty Volvo Ocean Race 
FOTO - autor 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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68. 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: http://slapanicko.info 
Datum: 02.05.2017 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.slapanicko.info/zpravy/o-cem-se-mluvi/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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69. Loďky se převracejí při každém skautském závodě, říká jejich šéf     
Skóre: 0.70 
Název: Loďky se převracejí při každém skautském závodě, říká jejich šéf 
Zdroj: ceskenoviny.cz 
Datum: 02.05.2017 
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lodky-se-prevraceji-pri-kazdem-skautskem-zavode-rika-jejich-sef/1480061  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého (3), svazu (3), jachtingu (3) 
Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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70. Loďky se převracejí při každém skautském závodě, říká jejich šéf     
Skóre: 0.70 
Název: Loďky se převracejí při každém skautském závodě, říká jejich šéf 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 02.05.2017 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/466369/lodky-se-prevraceji-pri-kazdem-skautskem-zavode-rika-jejich-sef.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého (3), svazu (3), jachtingu (3) 
Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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71. Děti smetl vítr do ledové vody     
Skóre: 0.64 
Název: Děti smetl vítr do ledové vody 
Zdroj: Břeclavský deník 
Datum: 02.05.2017 
Str.: 1 
Náklad: 227957 
Číslo: 101 
Rubrika: Titulní strana 
Autor: ILONA PERGROVÁ 
Odkaz:   http://breclavsky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Hodonínský deník; Znojemský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U101Q01F.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Českým, svazem, jachtingu 
Několik lodí převrhl včera silný vítr na závodech jacht na Nových Mlýnech. Ve vodě skončilo dvanáct dětí, jedno převezli do nemocnice záchranáři. 
Podle nich organizátoři soutěže pochybili. 

Dolní Věstonice – Dramatický závěr měl jachtařský závod na Nových Mlýnech u Dolních Věstonic na Břeclavsku. 
Kvůli převržené plachetnici spadlo do studené vody dvanáct dětí. "Na místě zasahovaly jednotky z Mikulova, Hustopečí a policejní vrtulník s hasiči – leteckými záchranáři na palubě. Sledovali vodní hladinu a byli připravení zasáhnout," sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. 
Jako první byli na místě neštěstí vodní záchranáři, kteří vylovili pět dětí. Pak k místu přijeli také hasiči. Na hladině našli převrácenou loďku. Vytáhli čtyři děti z vody, zahřáli je a odvezli na břeh. "Při další plavbě potkali poškozenou loď neschopnou plavby. Její posádku tvořili tři dospělí a tři děti. Hasiči vzali loď do vleku a dotáhli ji do přístaviště," upřesnil Mikoška. 

PODCHLAZENÉ DÍTĚ 

Celkem se jim tak podařilo zachránit patnáct lidí, z toho dvanáct dětí. Jedno záchranáři po ošetření převezli do nemocnice. "Dítě putovalo na dětské oddělení břeclavské nemocnice kvůli podchlazení," informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Podle Stanislava Hrdličky z vodní záchranné služby selhali organizátoři. "Závod pořádali skauti. Lodě byly přeplněné a ve špatném technickém stavu. Děti neměly potřebné vybavení a organizátoři podcenili situaci. Foukal totiž poměrně silný vítr," řekl Deníku Rovnost Hrdlička. 
Dodal, že kdyby šlo o závod pořádaný Českým svazem jachtingu, vše by vypadalo jinak. "Děti ví, jak postupovat v podobných situacích. Zhodnotí své síly a mají neopreny a vesty. Jejich lodě jsou navíc takřka nepotopitelné, mají nafukovací vaky," porovnal Hrdlička. Zástupci skautů se ale nedomnívají, že došlo k mimořádné události. "Vodní záchranáři si kvůli počasí přivolali posily. Bylo poměrně větrno a počítali jsme s tím, že si několik plachetnic může lehnout na vodu," sdělila mluvčí organizace Junák – český skaut Jitka Taussiková. 
Vodní záchranáři kromě Nových Mlýnů vyjíždějí také na okolní řeky. Nejčastěji zachraňují rekreanty při vodních sportech a rybáře na pramicích. "Před šesti lety jsme zachraňovali lidi ze čtyřiapadesáti lodí," připomněl za vodní záchranáře Hrdlička. 
Voda v Nových Mlýnech je místy až jedenáct metrů hluboká. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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72. Mistrovství v jachtingu juniorů narušil vítr, 15 lidí hasiči tahali z vody     
Skóre: 0.67 
Název: Mistrovství v jachtingu juniorů narušil vítr, 15 lidí hasiči tahali z vody 
Zdroj: novinky.cz 
Datum: 01.05.2017 
Číslo: 121 
Rubrika: Krimi 
Autor: vtk 
Odkaz:   https://www.novinky.cz/krimi/436571-mistrovstvi-v-jachtingu-junioru-narusil-vitr-15-lidi-hasici-tahali-z-vody.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: Wn121027.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtingu (3), jachtařů 
Patnáct lidí v pondělí vytahovali hasiči a členové vodní záchranné služby z vodního díla Nové Mlýny na Břeclavsku, kde se konalo Mistrovství ČR v jachtingu juniorů. Několik plavidel se totiž kvůli silnému poryvu větru převrátilo. Ve skupině zachráněných byli tři dospělí, zbytek tvořily děti. Jedno z nich skončilo kvůli podchlazení v břeclavské nemocnici. 

"Ošetřili jsme na místě tři děti. Všechny byly kvůli pobytu ve studené vodě podchlazené. Zdravotní stav dítěte, které jsme přepravili do nemocnice, je dobrý," řekla Právu mluvčí jihomoravské zdravotnické záchranné služby Hedvika Kropáčková. 

Na jižní Moravě dnes od rána panuje slunečné počasí, které je ale provázeno silným větrem. Právě ten převrátil několik plavidel na Nových Mlýnech, kde se nedaleko Dolních Věstonic koná mistrovství v jachtingu. Podle informací Práva se převrátilo jedno soutěžní plavidlo a také několik člunů, z nichž lidé s dětmi pozorovali z hladiny klání mladých jachtařů. 

Snímek z policejního vrtulníku zachycuje plavidlo záchranářů u převráceného člunu. 

FOTO: archiv HZS JMK 

"Na místo jsme vyslali dvě hasičské jednotky. Všechny zachráněné jsme hned po vytažení z vody zabalili do termofolií. Již v tu chvíli byl na místě i policejní vrtulník s našimi lezci," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. 

Hasiči byli připraveni vytáhnout lidi z vody i na lanech zavěšených pod vrtulníkem. To ale nebylo nutné. Proto pouze z vrtulníku ověřili, že všichni účastníci závodů a diváci v člunech jsou v pořádku. 

URL| https://www.novinky.cz/krimi/436571-mistrovstvi-v-jachtingu-junioru-narusil-vitr-15-lidi-hasici-tahali-z-vody.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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73. Mistrovství v ČR v jachtingu se zvrtlo: Z vody vytahovali záchranáři dvanáct dětí!     
Skóre: 0.42 
Název: Mistrovství v ČR v jachtingu se zvrtlo: Z vody vytahovali záchranáři dvanáct dětí! 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 01.05.2017 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-brno/466231/mistrovstvi-v-cr-v-jachtingu-se-zvrtlo-z-vody-vytahovali-zachranari-dvanact-deti.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu 
Na Nových Mlýnech právě probíhalo mistrovství České Republiky v jachtingu, když náhlý poryv větru několik loděk převrátil a jejich posádky skončily ve vodě. "Zřejmě vlivem poryvu větru se převrátilo několik loděk současně. Na místě byla jako první vodní záchranná služba, následně se přidaly i hasičské jednotky z Hustopečí a Mikulova," řekl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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74. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: http://mkrumlovsko.cz 
Datum: 01.05.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.mkrumlovsko.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 (4), Koláček (4), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
Sport  
Michaela Kosařová nepublikováno  
Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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75. 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: http://slavkovsko.cz 
Datum: 30.04.2017 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.slavkovsko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/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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76. Jachty na Vltavě     
Skóre: 0.68 
Název: Jachty na Vltavě 
Zdroj: TV Barrandov 
Datum: 30.04.2017 
Relace: Hlavní zprávy 18:45 
Pořadí: 21 
Moderátor: Kristýna DUŠÁK, Petr PŘEVRÁTIL 
Hosté: Jiří NEUMANN, Gabriela ZVONKOVÁ, Lukáš DLOUHÝ, Markéta AUDYOVÁ, Petra BARTOZELOVÁ 
Rozsah: 00:01:53 
Čas vysílání: 19:05:52 
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: TR 
Klíčová slova: jachting (4), jachtingu (2), jachtařů, jachtingem 
Kristýna DUŠÁK, moderátorka: 
Tak a zpátky do reality. Přes sto jachtařů se o víkendu sešlo na pražské náplavce, aby tady změřili síly v závodech na Vltavě. Konaly se jako součást jachtařského festivalu. 

Petr PŘEVRÁTIL, moderátor: 
I když to tak na první pohled možná nevypadá, jachting má u nás dlouhou historii a často se dědí z generace na generaci. 

Jiří NEUMANN, návštěvník festivalu: 
To jsou nejkrásnější vzpomínky, to byly, to byla nejkrásnější část mýho života. 

Gabriela ZVONKOVÁ, redaktorka: 
Tak popisuje Jiří Neumann životní etapu, ve které se se svým synem začal věnovat jachtingu. Dnes přivedl na náplavku v Praze i své dvě vnučky. Jachting totiž není jen záležitostí dospělých. 

Lukáš DLOUHÝ, organizátor jachtařského festivalu: 
Jachting je sport pro všechny. Dá se dělat v jakémkoli věku na různých úrovních. Většinou je to tak, že začínají malé děti a ten, kdo s jachtingem jednou začne, tak už většinou nikdy neskončí. 

osoba: 
Tak a zatáhni za to pořádně. Tak, to je ono. 

Gabriela ZVONKOVÁ, redaktorka: 
Děti si mohly vyzkoušet jak trenažér, tak vázání uzlů nebo resuscitaci pod vedením záchranářů. Součástí festivalu byly i závody, ve kterých změřili sílu členové několika klubů. Mezi nimi byly i dvě čistě ženské posádky. 

Markéta AUDYOVÁ, česká reprezentantka: 
V ženským týmu se nám jezdí hodně dobře, protože vlastně všechny tak máme stejný, stejný cíle a stejný ambice. 

Gabriela ZVONKOVÁ, redaktorka: 
Jachting se v Česku těší velké oblibě už více než 120 let. A rozhodně nejde o zábavu pro zbohatlíky, jak si někteří myslí. Jako každý sport ale s sebou nese určitá rizika. 

Petra BARTOZELOVÁ, Orthodocks Yacht Club: 
Rizika při jachtingu, že se vykoupete ve studené vodě. A rizika že tomu propadnete a pak už nebudete dělat nic jiného. 

Gabriela ZVONKOVÁ, redaktorka: 
Pro televizi Barrandov Gabriela Zvonková. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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77. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: https://www.pohorelicko.cz/zpravy/ 
Datum: 29.04.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.pohorelicko.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 (5), Koláček (5), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
Sport  
Michaela Kosařová nepublikováno  
Foto: Milan Koláček  
Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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78. Náročné podmínky potrápily jachtaře     
Skóre: 0.78 
Název: Náročné podmínky potrápily jachtaře 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 29.04.2017 
Autor: CREA:, Vladimír Malinovský 
Odkaz:   http://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/narocne-podminky-potrapily-jachtare-20170428.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Podmínky byly skutečně náročné,"řekla po závodech Eva Skořepová, manažerka Českého svazu jachtingu.  
Ve třídě Fireball si s těžkými povětrnostními podmínkami nejlépe poradila a suverénně vyhrála toušeňská posádka Jaroslav Verner – Pavel Winkler... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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79. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: https://www.slavkovsko.cz/zpravy/ 
Datum: 29.04.2017 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.slavkovsko.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 (5), Koláček (5), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
Milan Koláček  
Milan Koláček, v současnosti náš nejlepší sólový jachtař, slaví úspěchy a pravidelně obsazuje přední místa v závodech... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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80. 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: http://mbudejovicko.cz 
Datum: 29.04.2017 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.mbudejovicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/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... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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81. Milan Koláček bojuje v Biskajském zálivu v dalším solo závodě     
Skóre: 0.88 
Název: Milan Koláček bojuje v Biskajském zálivu v dalším solo závodě 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 28.04.2017 
Autor: Daniel Vodička 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/milan-kolacek-bojuje-v-biskajskem-zalivu-v-dalsim-solo-zavode/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Koláček, jachtařů, regata 
odstartoval Milan Koláček do dalšího závodu třídy Figaro. Závodu se účastní 40 sólových jachtařů. Na startu si Milan vedl famózně a návětrnou bóji otáčel na druhém místě.  
V dalších hodinách pokračoval ve vynikajícím výkonu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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82. Jachtařský festival v Praze     
Skóre: 0.65 
Název: Jachtařský festival v Praze 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 27.04.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtarsky-festival-v-praze/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting (2), jachtaře 
Festival je zaměřený výhradně na jachting ve sportovních klubech!  
Co bude na programu?Zní to možná neuvěřitelně, ale Prahou se prohánějí plachetnice už více než 120 let!... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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83. VE ZKRATCE     
Skóre: 0.64 
Název: VE ZKRATCE 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum: 27.04.2017 
Str.: 14 
Náklad: 227957 
Číslo: 98 
Rubrika: Sport/Jižní Čechy 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: JH09814E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: JACHTING, regaty 
FOTBAL KP žáci (předehrávka 23. kola): Strakonice – Vimperk 1:1 (0:0), pen. 3:2, Brož – Kubačka, ml. 1:2 (1:2), Zvonek – Kliment, Podroužek. Lom – N. Včelnice, semifinále Poháru KFS, se včera nehrálo (nový termín v jednání). 

ATLETIKA 77. ročník běhu na 25 km Kolem Hluboké byl také krajským přeborem: 1. Csirik (Písek) 1:30:42, 2. M. Frelich 1:31:07, 3. Soukup 1:32:14, 4. P. Frelich (všichni Sokol) 1:33:38, 5. Macek (JčKM) 1:38:46, ženy: 1. /celkově 16. Chlupová (JčKM) 1:40:45, 2./22. Míková (ČB) 1:43:23, 3./26. Loskotová (JčKM) 1:46:15, 4./28. Candrová (Hervis) 1:46:28. Závod nedokončil král výběhů na Kleť Roman Hommer (před čtrnácti dny byl devátý v kategorii nad 50 let v maratonu v Linci časem 3:07:09). 
Ledenický trailový běh (3,2 km): 1. Macoun (Č. Budějovice) 10:57, 2. Macek (Zaliny) 12:49, 3. Petrou (Velešín) 13:00, 4. Hartl (Římov) 13:35, 5. Vojč (Zliv) 13:40, 6. Švejnoha 14:00, 7. Honsa (ČB) 14:14 8. Větrovec (Ostrol. Újezd) 14:30, 9. Bizon (Římov) 15:10, 10. Pelouch (Ledenice) 15:35, ženy: 1. Völfová (Stachy) 14:35, 2. Foltová 14:56, 3. Machová 15:44, 4. Honsová (obě ČB) 15:56, 5. Fenclová (Ledenice) 16:53, běh se psem: 1. Dvořáková (Č. Bud.) 12:48, 2. Nováková (Chlum) 13:51, 3. Kyptová (ČB) 14:56, 4. Dolejší (Slavče) 15:26, 5. Marčan (Kojákovice) 15:56, 6. Pilátová ml. (Borovany) 17:07. 
Sinop běh na Včelné (cca 7 km): 1. Klimeš 26:26, 2. Ludvík 27:17, 3. Petrou 27:31, 4. M. Říha 27:37, 5. Študlar 28:07, 6. Zíb 30:01, 7. Suchý30:01, 8. Pexa 30:22, 9. T. Říha 30:45, 10. Šimeček 30:53, ... 16. Pojarová 33:24 (1. žena), 17. Želiborová 33:26 (2.), 19. Nováčková 34:04 (3.). 
6. ročník Polánka krosu bude tuto sobotu od 14:00 ve Smilových Horách. Trasy závodu jsou vedeny členitým pestrým terénem okolí Smilových Hor, převážně po lesních a polních cestách s krásnými výhledy do kraje. Muži poběží okruh 8,5 km, ženy 6,5 km, žáci a žákyně 1,7kmna Hůrku, děti do 10 let kolečko 200 m na fotbalovém hřišti. Zaběhat si lze také nezávodně, v turistické kategorii. Na všechny účastníky čekají upomínkové samolepky, občerstvení a tombola, na vítěze diplomy a drobné dárky. Vítězové dětských kategorií budou odměněni dorty z cukrárny "U Vaňků" v Mladé Vožici. 

JACHTING Velkou cenu Lipna, závod Poháru ČR tříd Racing skifů všech kategorií, uspořádá o víkendu YC Lipno nad Vltavou. Součástí, ale samostatně hodnocenou bude druhý díl Ski regaty. Po sjezdových disciplinách, které se jely v zimě na Kramolíně bude na řadě jachtařská část (zahájení v sobotu v 10 hod, pokračování v neděli a pondělí též v 10 hodin). 

Foto: KAMIL HAJDUŠEK byl v utkání juniorské ligy Dynamo ČB – Bohemians (1:2) jediným domácím pendlem a svůj tým hlavně do půle výrazně podržel: na snímku zasahuje před Věchtíkem. 
Foto: Jan Škrle 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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84. VE ZKRATCE     
Skóre: 0.64 
Název: VE ZKRATCE 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 27.04.2017 
Str.: 14 
Náklad: 227957 
Číslo: 98 
Rubrika: Sport/Jižní Čechy 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: CB09814J.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: JACHTING, regaty 
FOTBAL KP žáci (předehr. 23. kola): Strakonice – Vimperk 1:1 (0:0), pen. 3:2, Brož – Kubačka, ml. 1:2 (1:2), Zvonek – Kliment, Podroužek. Lom – N. Včelnice, semifinále Poháru KFS, se včera nehrálo (nový termín v jednání). 

ATLETIKA 77. ročník běhu na 25 km Kolem Hluboké byl také krajským přeborem: 1. Csirik (Písek) 1:30:42, 2. M. Frelich 1:31:07, 3. Soukup 1:32:14, 4. P. Frelich (všichni Sokol) 1:33:38, 5. Macek (JčKM) 1:38:46, ženy: 1. /celkově 16. Chlupová (JčKM) 1:40:45, 2./22. Míková (ČB) 1:43:23, 3./26. Loskotová (JčKM) 1:46:15, 4./28. Candrová (Hervis) 1:46:28. Závod nedokončil král výběhů na Kleť Roman Hommer (před čtrnácti dny byl devátý v kategorii nad 50 let v maratonu v Linci časem 3:07:09). 
Ledenický trailový běh (3,2 km): 1. Macoun (ČB) 10:57, 2. Macek (Zaliny) 12:49, 3. Petrou (Velešín) 13:00, 4. Hartl (Římov) 13:35, 5. Vojč (Zliv) 13:40, 6. Švejnoha 14:00, 7. Honsa (ČB) 14:14 8. Větrovec (Ost. Újezd) 14:30, 9. Bizon (Římov) 15:10, 10. Pelouch (Ledenice) 15:35, ženy: 1. Völfová (Stachy) 14:35, 2. Foltová 14:56, 3. Machová 15:44, 4. Honsová (obě ČB) 15:56, 5. Fenclová (Ledenice) 16:53, běh se psem: 1. Dvořáková (Č. Bud.) 12:48, 2. Nováková (Chlum) 13:51, 3. Kyptová (ČB) 14:56, 4. Dolejší (Slavče) 15:26, 5. Marčan (Kojákovice) 15:56, 6. Pilátová ml. (Borovany) 17:07. 
Sinop běh na Včelné (cca 7 km): 1. Klimeš 26:26, 2. Ludvík 27:17, 3. Petrou 27:31, 4. M. Říha 27:37, 5. Študlar 28:07, ... 16. Pojarová 33:24 (1. žena), 17. Želiborová 33:26 (2.), 19. Nováčková 34:04 (3.). 

JACHTING Velkou cenu Lipna, závod Poháru ČR tř. Racing skifů všech kategorií, pořádá o víkendu YC Lipno nad Vltavou. Samostatně hodnocenou součástí bude druhý díl Ski regaty: po zimních sjezdových disciplinách na Kramolíně přichází jachtařská část ( v sobotu, v neděli i v pondělí vždy od 10 hodin). 

Foto: OPORA. Kamil Hajdušek v utkání juniorské ligy Dynamo ČB – Bohemians (1:2) byl oporou týmu: na snímku zasahuje před Věchtíkem. 
Foto: Jan Škrle 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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85. Mistrovství ČR v námořním jachtingu ovládl tým RODOP     
Skóre: 0.93 
Název: Mistrovství ČR v námořním jachtingu ovládl tým RODOP 
Zdroj: http://www.napalubu.cz/plavba/technika-plavby 
Datum: 26.04.2017 
Odkaz:   http://www.napalubu.cz/mistrovstvi-cr/mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-ovladl-tym-rodop.aspx  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař (2), jachtingu, jachtařů, Milan, Hájek, David, Křížek, Davida, Křížka, regatách 
Jachtařský tým RODOP kapitána Martina Kulíka vybojoval titul mistrů ČR v námořním jachtingu na plachetnic ích Bavaria 42 Match. Závod se jel za velmi větrných podmínek v Chorvatsku v oblasti města Biograd na Moru od 14. do 18. září 2009... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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86. Atlantic Rally for Cruisers (ARC)     
Skóre: 0.78 
Název: Atlantic Rally for Cruisers (ARC) 
Zdroj: http://www.napalubu.cz/zavodni-jachting 
Datum: 26.04.2017 
Odkaz:   http://www.napalubu.cz/zajimavosti/aktualne/atlantic-rally-for-cruisers-arc.aspx  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatou, jachtařů, jachting 
IRC RACING pro závodní jachty do 60stop (18,3m)I když je ARC především fun regatou, IRC Racing je čistě závodní kategorií a záštitu nad ní drží Royal Ocean Racing Club (RORC). V této kategorii startuje 20 jachet s IRC hendikepem.  
IRC INVITATIONZávodní kategorie pro jachty delší než 60stop (18,3m)... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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87. Prahou se prohnaly katamarány     
Skóre: 0.79 
Název: Prahou se prohnaly katamarány 
Zdroj: http://www.napalubu.cz/destinace/ostatni 
Datum: 26.04.2017 
Odkaz:   http://www.napalubu.cz/mistrovstvi-cr/prahou-se-prohnaly-katamarany.aspx  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtaři, regatě 
Od pátku do neděle se na hladině Vltavy v Praze u Rašínova nábřeží proháněli jachtaři na dvoutrupých katamaránech lodní třídy Tornado. V rámci výstavy Lodě na vodě se zde totiž konalo Mistrovství ČR v match racingu (dvojboji). Závod se na konec podařilo odjet i za nepříznivých povětrnostních podmínek... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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88. Krátké náhlednutí do historie jachtingu     
Skóre: 0.68 
Název: Krátké náhlednutí do historie jachtingu 
Zdroj: http://www.napalubu.cz/plavba/technika-plavby 
Datum: 26.04.2017 
Odkaz:   http://www.napalubu.cz/lode-a-jachty/kratke-nahlednuti-do-historie-jachtingu.aspx  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (4), jachting (2), regata 
Kdy si jachting začal budovat svou popularitu mezi běžnými lidmi, stejně jako na poli sportu? Na to vše odpoví naše krátké nahlédnutí do historie jachtingu. 

Plachetnice se využívaly již od nepaměti... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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89. 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: regionblanensko.cz 
Datum: 24.04.2017 
Číslo: 114 
Rubrika: O čem se mluví 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.regionblanensko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Ca17AE0001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
Na webových stránkách Sport.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. Po návratu si jednu postavil, odstěhoval se s ní do Francie, vyhrál její mistrovství a dále maká na svém snu, jak coby suchozemec úspěšně konkurovat finančně mnohem silnějším soupeřům a zúčastnit se nejextrémnějšího jachtařského podniku planety." Celý článek si můžete přečíst na sport.cz. 

Milan Koláček doufá, že v sezóně 2020/2021 bude moci vyrazit na prestižní závod Vendée Globe, což rozhodně nebude žádná poklidná plavba. Účastníci musí v tomto nejdrsnějším elitním jachtařském závodě zvládnout proplout čtyřmi oceány kolem celého světa bez jakékoli pomoci. 

Jestli se Milanovi podaří získat dostatek financí a probojovat se na startovní listinu, bude prvním Čechem, který se tohoto podniku zúčastní. 

Podpořit ho můžete na Startovači. Na tři nejnutnější plachty už se podařilo vybrat dostatek financí, ale aby si mohl Milan dovolit kompletní sadu, bude ještě zapotřebí, aby jeho projekt podpořilo více lidí. Přispět můžete i menší částkou, každá koruna posouvá Milana blíž k závodu. 

URL| https://www.regionblanensko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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90. Světový pohár v Hyeres začíná zítra     
Skóre: 0.80 
Název: Světový pohár v Hyeres začíná zítra 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 24.04.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/svetovy-pohar-v-hyeres-zacina-zitra/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Český (2), svaz (2), jachtingu (2), jachtaři, jachtař 
začnou v Hyères na Francouzské riviéře závodit nejlepší okruhoví jachtaři. Světový pohár olympijských tříd potrvá až do pátku 28. 4., medailové rozjížďky se pojedou o víkendu. Doufejme, že v nich uvidíme jediného našeho zástupce, reprezentanta ve třídě Finn Ondřeje Teplého... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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91. Světový jachtařský pohár v Hyeres začíná pro Ondřeje Teplého     
Skóre: 0.79 
Název: Světový jachtařský pohár v Hyeres začíná pro Ondřeje Teplého 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 24.04.2017 
Autor: Ondřej Teplý 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/svetovy-jachtarsky-pohar-v-hyeres-zacina-pro-ondreje-tepleho/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, jachtař, Český, svaz, jachtingu 
Čtvrté dubnové úterý začnou v Hyères na Francouzské riviéře závodit nejlepší okruhoví jachtaři. Světový pohár olympijských tříd potrvá až do pátku 28. dubna 2017, medailové rozjížďky se pojedou o víkendu. Doufejme, že v nich uvidíme jediného našeho zástupce, reprezentanta ve třídě Finn Ondřeje Teplého... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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92. Ve výsledcích a telegraficky     
Skóre: 0.67 
Název: Ve výsledcích a telegraficky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 22.04.2017 
Str.: 19 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 246620 
Číslo: 94 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M094W19H.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, Jakub, Dobrý 
Futsal 

CHANCE LIGA - čtvrtfinále, 2. zápas: SK Slavia Praha - SK Interobal Plzeň 7:2 (1:0). Branky: 13., 25. a 35. Hrdina, 23. Novotný, 36. Brychta, 37. Vahala, 39. Salák - 30. (10 m PK) a 32. (10 m PK) Štrajt. Stav série: 2:0. 

Házená 

1. LIGA žen, předehrávka 20. kola: HK Slavia VŠ Plzeň - HC Plzeň 40:20 (18:11). Branky: L. Galušková 10, V. Galušková a Mudrová 10/2, Formanová 5, D. Galušková 2, Jiskrová, Mládová, Sedláková - Drozdová 8, Vaňková 7/2, Kovářová 2, Jasanská, Krlišová, Roubalová. Pořadí na čele: 1. Slavia VŠ Plzeň 29, 2. Hodonín 28, 3. Olomouc B 19, 4. HC Plzeň 19, 5. Vršovice 15. 

Jachting 

EVROPSKÝ POHÁR, 1. závod na Lago di Garda (It.), třída RS Feva (29 lodí): 1. Jakub Dobrý -Tereza Dobrá (ČR/Lokomotiva Plzeň), 2. Ferri -Bolognini (It.), 3. Forasacco - Drago (It.). 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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93. Sourozenci Dobrých vládli na Gardě     
Skóre: 0.67 
Název: Sourozenci Dobrých vládli na Gardě 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 22.04.2017 
Str.: 19 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 246620 
Číslo: 94 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M094W19F.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, Jakub, Dobrý 
Jachting 

Plzeňská posádka Jakub Dobrý – Tereza Dobrá ovládla letošní první závod Evropského poháru. V Gargnanu na Lago di Garda za krásného počasí triumfovali ve třídě RS Fevas. 
V současnosti nejlepší česká posádka této třídy vedla od prvního dne, ale vedení nakonec musela hájit až do poslední rozjížďky. Další závod Evropského poháru se jede poslední víkend v dubnu v nizozemském Medembliku. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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94. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: regionivancicko.cz 
Datum: 21.04.2017 
Číslo: 111 
Rubrika: Sport 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.regionivancicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Ia17AB0002.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (4), Koláček (4), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
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. O celém projektu a dalších bonusech pro dárce si můžete přečíst více zde, kde také můžete rovnou přispět. 

Nové plachty potřebuje Milan Koláček, aby se mohl jako první Čech zúčastnit extrémního solo závodu - regaty La Solitaire URGO Le Figaro, která se pojede ve čtyřech etapách od 4. do 22. června 2017. Každá z nich znamená 3-4 dny bez spánku. 

Část svého života prožil jachtař v Zastávce, v České republice ovšem nepanují pro jachting vhodné přírodní podmínky a chybí tu i patřičné zázemí. Proto, aby se sportovec mohl porovnávat s těmi nejlepšími ve své kategorii, se Milan Koláček před 7 lety přestěhoval do Francie, do Lorientu, světového centra sólového jachtingu, kde se mu naplno věnuje. 

Svou první závodní loď si postavil sám, ale aby se mohl rovnat špičce mezi jachtaři, k tomu už potřebuje profesionální loď, závodní speciál Figaro Bénéteau, která podléhá nejpřísnějším pravidlům na rozměry a váhu. 

Píle a cílevědomost se Milanovi vyplatily - v roce 2012 vyhrál mistrovství Francie v sólovém jachtingu a od té doby patří stabilně mezi ty nejlepší. 

Cílem a profesním snem Milana Koláčka je ovšem účast na nejextrémnějším jachtařském podniku planety - Vendée Globe, nonstop sólo závodu kolem světa bez možnosti jakékoli asistence. Jedná se o největší výzvu pro všechny sólové jachtaře. Milan by tak byl první Čech na jeho startu. Závod se pojede v roce 2020. 

Autorem fotografií je Milan Koláček. 

URL| https://www.regionivancicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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95. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: regionkurimsko.cz 
Datum: 21.04.2017 
Číslo: 111 
Rubrika: Sport 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Ba17AB0001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (4), Koláček (4), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
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. O celém projektu a dalších bonusech pro dárce si můžete přečíst více zde, kde také můžete rovnou přispět. 

Nové plachty potřebuje Milan Koláček, aby se mohl jako první Čech zúčastnit extrémního solo závodu - regaty La Solitaire URGO Le Figaro, která se pojede ve čtyřech etapách od 4. do 22. června 2017. Každá z nich znamená 3-4 dny bez spánku. 

Část svého života prožil jachtař v Zastávce, v České republice ovšem nepanují pro jachting vhodné přírodní podmínky a chybí tu i patřičné zázemí. Proto, aby se sportovec mohl porovnávat s těmi nejlepšími ve své kategorii, se Milan Koláček před 7 lety přestěhoval do Francie, do Lorientu, světového centra sólového jachtingu, kde se mu naplno věnuje. 

Svou první závodní loď si postavil sám, ale aby se mohl rovnat špičce mezi jachtaři, k tomu už potřebuje profesionální loď, závodní speciál Figaro Bénéteau, která podléhá nejpřísnějším pravidlům na rozměry a váhu. 

Píle a cílevědomost se Milanovi vyplatily - v roce 2012 vyhrál mistrovství Francie v sólovém jachtingu a od té doby patří stabilně mezi ty nejlepší. 

Cílem a profesním snem Milana Koláčka je ovšem účast na nejextrémnějším jachtařském podniku planety - Vendée Globe, nonstop sólo závodu kolem světa bez možnosti jakékoli asistence. Jedná se o největší výzvu pro všechny sólové jachtaře. Milan by tak byl první Čech na jeho startu. Závod se pojede v roce 2020. 

Autorem fotografií je Milan Koláček. 

URL| https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_95.wmf


  
96. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: rosicko.cz 
Datum: 21.04.2017 
Číslo: 111 
Rubrika: Sport 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.rosicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Aa17AB0002.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (4), Koláček (4), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
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. O celém projektu a dalších bonusech pro dárce si můžete přečíst více zde, kde také můžete rovnou přispět. 

Nové plachty potřebuje Milan Koláček, aby se mohl jako první Čech zúčastnit extrémního solo závodu - regaty La Solitaire URGO Le Figaro, která se pojede ve čtyřech etapách od 4. do 22. června 2017. Každá z nich znamená 3-4 dny bez spánku. 

Část svého života prožil jachtař v Zastávce, v České republice ovšem nepanují pro jachting vhodné přírodní podmínky a chybí tu i patřičné zázemí. Proto, aby se sportovec mohl porovnávat s těmi nejlepšími ve své kategorii, se Milan Koláček před 7 lety přestěhoval do Francie, do Lorientu, světového centra sólového jachtingu, kde se mu naplno věnuje. 

Svou první závodní loď si postavil sám, ale aby se mohl rovnat špičce mezi jachtaři, k tomu už potřebuje profesionální loď, závodní speciál Figaro Bénéteau, která podléhá nejpřísnějším pravidlům na rozměry a váhu. 

Píle a cílevědomost se Milanovi vyplatily - v roce 2012 vyhrál mistrovství Francie v sólovém jachtingu a od té doby patří stabilně mezi ty nejlepší. 

Cílem a profesním snem Milana Koláčka je ovšem účast na nejextrémnějším jachtařském podniku planety - Vendée Globe, nonstop sólo závodu kolem světa bez možnosti jakékoli asistence. Jedná se o největší výzvu pro všechny sólové jachtaře. Milan by tak byl první Čech na jeho startu. Závod se pojede v roce 2020. 

Autorem fotografií je Milan Koláček. 

URL| https://www.rosicko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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97. FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi     
Skóre: 0.95 
Název: FOTO: Jachtař Milan Koláček má kořeny v Zastávce, plánuje obeplout Zemi 
Zdroj: velkobitessko.cz 
Datum: 21.04.2017 
Číslo: 111 
Rubrika: Sport 
Autor: Michaela Kosařová 
Odkaz:   https://www.velkobitessko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O7Za17AB0001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (4), Koláček (4), jachtař (2), jachtingu (2), regaty, jachting, jachtaři, Milana, Koláčka, jachtaře 
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. O celém projektu a dalších bonusech pro dárce si můžete přečíst více zde, kde také můžete rovnou přispět. 

Nové plachty potřebuje Milan Koláček, aby se mohl jako první Čech zúčastnit extrémního solo závodu - regaty La Solitaire URGO Le Figaro, která se pojede ve čtyřech etapách od 4. do 22. června 2017. Každá z nich znamená 3-4 dny bez spánku. 

Část svého života prožil jachtař v Zastávce, v České republice ovšem nepanují pro jachting vhodné přírodní podmínky a chybí tu i patřičné zázemí. Proto, aby se sportovec mohl porovnávat s těmi nejlepšími ve své kategorii, se Milan Koláček před 7 lety přestěhoval do Francie, do Lorientu, světového centra sólového jachtingu, kde se mu naplno věnuje. 

Svou první závodní loď si postavil sám, ale aby se mohl rovnat špičce mezi jachtaři, k tomu už potřebuje profesionální loď, závodní speciál Figaro Bénéteau, která podléhá nejpřísnějším pravidlům na rozměry a váhu. 

Píle a cílevědomost se Milanovi vyplatily - v roce 2012 vyhrál mistrovství Francie v sólovém jachtingu a od té doby patří stabilně mezi ty nejlepší. 

Cílem a profesním snem Milana Koláčka je ovšem účast na nejextrémnějším jachtařském podniku planety - Vendée Globe, nonstop sólo závodu kolem světa bez možnosti jakékoli asistence. Jedná se o největší výzvu pro všechny sólové jachtaře. Milan by tak byl první Čech na jeho startu. Závod se pojede v roce 2020. 

Autorem fotografií je Milan Koláček. 

URL| https://www.velkobitessko.cz/zpravy/sport/fotogalerie-9395--FOTO-Jachtar-Milan-Kolacek-ma-koreny-v-Zastavce-planuje-obeplout-Zemi.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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98. Vítězství na Gardě     
Skóre: 0.82 
Název: Vítězství na Gardě 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 21.04.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/vitezstvi-na-garde/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jakub, Dobrý, Českého, svazu, jachtingu 
Plzeňská posádka Jakub Dobrý – Tereza Dobrá vyhrála letošní první závod Evropského poháru. Závodilo se od 13. do 15. dubna v Gargnanu na Lago di Garda za krásného počasí s teplotou až 24 stupňů Celsia a odpoledním větru o síle 4–6 m/s... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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99. BMW Lifestyle představuje pět nových sportovních kolekcí.     
Skóre: 0.42 
Název: BMW Lifestyle představuje pět nových sportovních kolekcí. 
Zdroj: autojournal.cz 
Datum: 21.04.2017 
Autor: Papírová Bunda 
Odkaz:   http://www.autojournal.cz/bmw-lifestyle-predstavuje-pet-novych-sportovnich-kolekci/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2) 
BMW Lifestyle vnáší svěží vánek také do světa jachtingu. Úspěšná kolekce BMW Yachtsport zahrnuje zavazadlo, příslušenství a oblečení, které ohromuje sportovním a elegantním designem a vysokou kvalitou. Zatímco větru a vodě odolné materiály reagují na specifické požadavky jachtingu, neformální střih a sofistikované detaily poskytují nepřekonatelný komfort... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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100. Neznámá země je i o partnerech cestovatelů     
Skóre: 0.64 
Název: Neznámá země je i o partnerech cestovatelů 
Zdroj: Právo 
Datum: 20.04.2017 
Str.: 13 
Mutace: Právo - střední a východní Morava 
Náklad: 129924 
Číslo: 92 
Rubrika: Střední a východní Morava 
Autor: Aleš Fuksa 
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: P092Q13F.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtařem, jachtařka 
S mottem "Ve dvou se to lépe táhne" vstoupili do 21. ročníku tradičního cestovatelského festivalu Neznámá země, který ve středu začal ve Zlíně, jeho zakladatelé Miroslav Náplava a Petr Horký. 
Vyjadřovat má nejen kolegialitu dvojice cestovatelů, kteří jsou schopni spolupracovat, ale hlavně vztah cestovatele se jeho partnerkou či cestovatelky k partnerovi, ke kterým se světoběžníci po svých poutích vracejí. 
"Cestování může často fungovat jen tehdy, když ten, který je na cestách, má doma někoho, kdo mu vytváří domov. Tomuto jsme do jisté míry podřídili i výběr lidí, které jsme letos zvali k besedám. Chceme, aby pod naším sloganem byli připomenuti partneři všech cestovatelů, bez kterých by se nikdy nepodařilo uskutečňovat ty expedice, výpravy, filmy a velká díla," vysvětlil Petr Horký. 

Partneři cestovatelů 

Jedním z příkladů podobné symbiózy je dvojice cestovatelů Richarda a Mirky Konkolských. "Jde o slavné duo. Mirka je půl století ženou cestovatele. Napsala o svém osudu i knihu nazvanou Osamělá žena osamělého mořeplavce. Richard je nejslavnějším českým jachtařem, který objel několikrát sólo svět na jachtě. Ale co je nejzajímavější, letos na Neznámou zemi přijedou oba," přiblížil Horký. Výjimečná je podle Horkého i Mirka Konkolská. Jako zkušená jachtařka se stala první českou ženou, která dokázala přeplout Atlantik, a to v obou směrech. Jejich beseda o společné cestě životem bude spojená s letošním udílením cestovatelské ceny Kantuta. Na rozdíl od loňska ale oba pořadatelé nechtějí předem prozradit jméno jejího držitele. Vloni se jím stal syn legendárního světového mořeplavce Thor Heyerdahl. 
Během desetidenního festivalu se uskuteční řada cestovatelských besed. Doplněná bude i prohlídkou veteránů a hudebním programem. Pořadatelé proto pozvali do Zlína na besedy například Lucii Radovou s manželem, kteří projeli Srí Lanku v tuk-tuku. "Přijede také horolezkyně Klára Kolouchová, která se pokusila vylézt na vrchol K2 v době rodičovské dovolené, mluvit budou také dobrodruzi Alena Žákovská a Milan Daněk," uvedl Náplava. Program festivalu je na stránkách neznamazeme. cz. 

Vyjede Tatra 87 

Festival Neznámá země vznikl v devadesátých letech jako připomínka půlstoletí od prvního výjezdu legendární cestovatelské dvojice Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Letos oslavuje sedmdesát let od začátku jejich první cesty, na kterou se dvojice vydala 22. dubna 1957 s Tatrou 87 z tehdejšího Československa do Afriky. 
Na jejich počest vyjede v sobotu na den a hodinu stejně jako před 70 lety jízda veteránů z pražské Opletalovy ulice, včetně legendární Tatry 87 s posádkou Petr Horký a Miroslav Náplava. Po zastávce na zlínském festivalu zamíří v závěru Neznámé země do francouzského města Marseille, bude přesně kopírovat tehdejší trasu Hanzelky a Zikmunda na starém kontinentu. Organizátoři jízdy chtějí jízdou připomenout cestu Hanzelky a Zikmunda a také co nejvíce napodobit jejich způsob cestování. "Jedním z těch rysů je i to, že se oholíme, protože Hanzelka a Zikmund jako vzorní prvorepublikoví studenti vždy vystupovali jako džentlmeni, vždy perfektně oblečeni, vždy vzorně oholeni. Vezmeme si i dobové přístroje jako flexaretu a podobně," podotkl Horký. 

Foto: Zakladatelé festivalu Petr Horký (vlevo) a Miroslav Náplava si prohlížejí cenu Kantuta. 
Foto PRÁVO – Aleš Fuksa 

Mutace - Právo - střední a východní Morava 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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101. 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: regionivancicko.cz 
Datum: 18.04.2017 
Číslo: 108 
Rubrika: O čem se mluví 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.regionivancicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Ia17A80001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
Na webových stránkách Sport.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. Po návratu si jednu postavil, odstěhoval se s ní do Francie, vyhrál její mistrovství a dále maká na svém snu, jak coby suchozemec úspěšně konkurovat finančně mnohem silnějším soupeřům a zúčastnit se nejextrémnějšího jachtařského podniku planety." Celý článek si můžete přečíst na sport.cz. 

Milan Koláček doufá, že v sezóně 2020/2021 bude moci vyrazit na prestižní závod Vendée Globe, což rozhodně nebude žádná poklidná plavba. Účastníci musí v tomto nejdrsnějším elitním jachtařském závodě zvládnout proplout čtyřmi oceány kolem celého světa bez jakékoli pomoci. 

Jestli se Milanovi podaří získat dostatek financí a probojovat se na startovní listinu, bude prvním Čechem, který se tohoto podniku zúčastní. 

Podpořit ho můžete na Startovači. Na tři nejnutnější plachty už se podařilo vybrat dostatek financí, ale aby si mohl Milan dovolit kompletní sadu, bude ještě zapotřebí, aby jeho projekt podpořilo více lidí. Přispět můžete i menší částkou, každá koruna posouvá Milana blíž k závodu. 

URL| https://www.regionivancicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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102. 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: regionkurimsko.cz 
Datum: 18.04.2017 
Číslo: 108 
Rubrika: O čem se mluví 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Ba17A80001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
Na webových stránkách Sport.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. Po návratu si jednu postavil, odstěhoval se s ní do Francie, vyhrál její mistrovství a dále maká na svém snu, jak coby suchozemec úspěšně konkurovat finančně mnohem silnějším soupeřům a zúčastnit se nejextrémnějšího jachtařského podniku planety." Celý článek si můžete přečíst na sport.cz. 

Milan Koláček doufá, že v sezóně 2020/2021 bude moci vyrazit na prestižní závod Vendée Globe, což rozhodně nebude žádná poklidná plavba. Účastníci musí v tomto nejdrsnějším elitním jachtařském závodě zvládnout proplout čtyřmi oceány kolem celého světa bez jakékoli pomoci. 

Jestli se Milanovi podaří získat dostatek financí a probojovat se na startovní listinu, bude prvním Čechem, který se tohoto podniku zúčastní. 

Podpořit ho můžete na Startovači. Na tři nejnutnější plachty už se podařilo vybrat dostatek financí, ale aby si mohl Milan dovolit kompletní sadu, bude ještě zapotřebí, aby jeho projekt podpořilo více lidí. Přispět můžete i menší částkou, každá koruna posouvá Milana blíž k závodu. 

URL| https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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103. 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: rosicko.cz 
Datum: 18.04.2017 
Číslo: 108 
Rubrika: O čem se mluví 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.rosicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O8Aa17A80001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
Na webových stránkách Sport.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. Po návratu si jednu postavil, odstěhoval se s ní do Francie, vyhrál její mistrovství a dále maká na svém snu, jak coby suchozemec úspěšně konkurovat finančně mnohem silnějším soupeřům a zúčastnit se nejextrémnějšího jachtařského podniku planety." Celý článek si můžete přečíst na sport.cz. 

Milan Koláček doufá, že v sezóně 2020/2021 bude moci vyrazit na prestižní závod Vendée Globe, což rozhodně nebude žádná poklidná plavba. Účastníci musí v tomto nejdrsnějším elitním jachtařském závodě zvládnout proplout čtyřmi oceány kolem celého světa bez jakékoli pomoci. 

Jestli se Milanovi podaří získat dostatek financí a probojovat se na startovní listinu, bude prvním Čechem, který se tohoto podniku zúčastní. 

Podpořit ho můžete na Startovači. Na tři nejnutnější plachty už se podařilo vybrat dostatek financí, ale aby si mohl Milan dovolit kompletní sadu, bude ještě zapotřebí, aby jeho projekt podpořilo více lidí. Přispět můžete i menší částkou, každá koruna posouvá Milana blíž k závodu. 

URL| https://www.rosicko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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104. 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: velkobitessko.cz 
Datum: 18.04.2017 
Číslo: 108 
Rubrika: O čem se mluví 
Autor: Daniela Ježíková 
Odkaz:   https://www.velkobitessko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: O7Za17A80001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři, Milanu, Koláčkovi, Milan, Koláček 
Na webových stránkách Sport.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. Po návratu si jednu postavil, odstěhoval se s ní do Francie, vyhrál její mistrovství a dále maká na svém snu, jak coby suchozemec úspěšně konkurovat finančně mnohem silnějším soupeřům a zúčastnit se nejextrémnějšího jachtařského podniku planety." Celý článek si můžete přečíst na sport.cz. 

Milan Koláček doufá, že v sezóně 2020/2021 bude moci vyrazit na prestižní závod Vendée Globe, což rozhodně nebude žádná poklidná plavba. Účastníci musí v tomto nejdrsnějším elitním jachtařském závodě zvládnout proplout čtyřmi oceány kolem celého světa bez jakékoli pomoci. 

Jestli se Milanovi podaří získat dostatek financí a probojovat se na startovní listinu, bude prvním Čechem, který se tohoto podniku zúčastní. 

Podpořit ho můžete na Startovači. Na tři nejnutnější plachty už se podařilo vybrat dostatek financí, ale aby si mohl Milan dovolit kompletní sadu, bude ještě zapotřebí, aby jeho projekt podpořilo více lidí. Přispět můžete i menší částkou, každá koruna posouvá Milana blíž k závodu. 

URL| https://www.velkobitessko.cz/zpravy/o-cem-se-mluvi/9400--Prvni-lod-postavil-sam-v-Zastavce-ted-uz-potrebuje-vasi-pomoc.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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105. Štěpán Sivý zabodoval v Itálii     
Skóre: 0.42 
Název: Štěpán Sivý zabodoval v Itálii 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 18.04.2017 
Str.: 13 
Náklad: 227957 
Číslo: 90 
Rubrika: Sport /Prachaticko 
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: CB09013A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtařů (2) 
Lago di Garda – V tradičním mezinárodním závodě Torbole Europa Meeting se na italském jezeře Lago di Garda představilo 126 jachtařů z deseti států. 
Ze šesti českých závodníků třídy Evropa se nejvíce se dařilo Štěpánu Sivému ze Slavoje Hluboká nad Vltavou, jenž se po celou dobu držel v popředí pole a byl ve hře o medaile. Bylo z toho šesté místo a cenné body do mezinárodního i českého žebříčku. Jeden z nejlepších českých jachtařů třídy Evropa tak úspěšně vyjel do mezinárodní sezony. 

Výsledky: 1. Brodtkorb (Norsko), 2. Livbjergová, 3. Munch (oba Dánsko), ... 6. Sivý (Sj HLuboká), 74. Ondíková, 75. Kršňák, 81. Kafka, 87. Kováčová, 88. Plodek. 

Foto: ŠTĚPÁN SIVÝ vjel v Itálii úspěšně do nové sezony. 
Foto: Petr Vitoň 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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106. Sedmadvacet cenných kovů na závěr halové sezony     
Skóre: 0.40 
Název: Sedmadvacet cenných kovů na závěr halové sezony 
Zdroj: trutnovinky.cz 
Datum: 15.04.2017 
Odkaz:   https://www.trutnovinky.cz/sport/ostatni-sporty/2017/duben/sedmadvacet-cennych-kovu-na-zaver-halove-sezony/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Kláru, Kulhánkovou 
Postupně porazila Valerii Huťkovou z Přerova (6:1, 6:0), Ellu Frömelovou z Olomouce (6:1, 6:1), Kláru Kulhánkovou ze stejného klubu (6:0, 6:0) a ve finále přerovskou Klaudii Huťkovou (6:1, 6:0). Stejně úspěšná byla i na turnaji na dvorcích TK Východočeská sportovní, kde postupně přehrála Elišku Jansovou z TC Dvůr Králové (6:2, 6:1), poté Šarlotu Pávkovou z HTK Třebíč (6:0, 6:2) a v dvouhodinovém finále spoluhráčku Ester Köhlerovou (6:2, 6:0) a brala zlato... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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107. Sedmadvacet cenných kovů na závěr halové sezony     
Skóre: 0.40 
Název: Sedmadvacet cenných kovů na závěr halové sezony 
Zdroj: trutnovinky.cz 
Datum: 15.04.2017 
Odkaz:   https://trutnovinky.cz/sport/ostatni-sporty/2017/duben/sedmadvacet-cennych-kovu-na-zaver-halove-sezony/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Kláru, Kulhánkovou 
Postupně porazila Valerii Huťkovou z Přerova (6:1, 6:0), Ellu Frömelovou z Olomouce (6:1, 6:1), Kláru Kulhánkovou ze stejného klubu (6:0, 6:0) a ve finále přerovskou Klaudii Huťkovou (6:1, 6:0). Stejně úspěšná byla i na turnaji na dvorcích TK Východočeská sportovní, kde postupně přehrála Elišku Jansovou z TC Dvůr Králové (6:2, 6:1), poté Šarlotu Pávkovou z HTK Třebíč (6:0, 6:2) a v dvouhodinovém finále spoluhráčku Ester Köhlerovou (6:2, 6:0) a brala zlato... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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108. Český 29er vyhrál na Gardě     
Skóre: 0.92 
Název: Český 29er vyhrál na Gardě 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 12.04.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/cesky-29er-vyhral-na-garde/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Regattu, David, Křížek, regata, Českého, svazu, jachtingu 
tradiční Easter Regattu na Lago di Garda. Posádka podávala stabilní vyrovnané výkony jak v sobotním středním větru, tak i v neděli, kdy vítr zesílil výrazně nad 20 uzlů. Jednu z divokých rozjížděk vyhrála tato posádka s náskokem přes 300 metrů... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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109. Český 29er vyhrál na Gardě     
Skóre: 0.92 
Název: Český 29er vyhrál na Gardě 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 12.04.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/cesky-29er-vyhral-na-garde/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Regattu, David, Křížek, regata, Českého, svazu, jachtingu 
tradiční Easter Regattu na Lago di Garda. Posádka podávala stabilní vyrovnané výkony jak v sobotním středním větru, tak i v neděli, kdy vítr zesílil výrazně nad 20 uzlů. Jednu z divokých rozjížděk vyhrála tato posádka s náskokem přes 300 metrů... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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110. Milan Koláček získává cenné zkušenosti na letošním závodě Solo Concarneau     
Skóre: 0.83 
Název: Milan Koláček získává cenné zkušenosti na letošním závodě Solo Concarneau 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 12.04.2017 
Autor: Pavel Nesvadba 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/milan-kolacek-ziskava-cenne-zkusenosti-na-letosnim-zavode-solo-concarneau/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (3), Koláček (3), jachtaře, jachtařů, jachtař 
Milan Koláček má za sebou druhý letošní závod ve třídě Figaro. Jaký byl? Ohromná únava po dvou dnech bez spánku a rozporuplné pocity v cíli.  
"Start se nepovedl podle představ a vyrážel jsem z nevýhodné pozice ve druhé řadě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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111. Český sport na čas ztrácí další eso. Olympijská vítězka čeká miminko     
Skóre: 0.40 
Název: Český sport na čas ztrácí další eso. Olympijská vítězka čeká miminko 
Zdroj: Sport.cz 
Datum: 10.04.2017 
Číslo: 100 
Rubrika: Vodní sporty 
Autor: Michal Osoba 
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/873216-cesky-sport-na-cas-ztraci-dalsi-eso-olympijska-vitezka-ceka-miminko.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D4Ma17A00029.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regaty 
Nedlouho poté, co ukončila kariéru slalomářka Šárka Strachová a svoji poslední reprezentační sezónu absolvoval běžec na lyžích Lukáš Bauer, se s vrcholovým sportem minimálně na čas loučí další české eso. Konec na pondělní tiskové konferenci ohlásila veslařka Mirka Topinková (za svobodna Knapková), olympijská vítězka z Londýna na skifu. V šestatřiceti letech očekává potomka. 

"Jsem v pátém měsíci, miminko očekáváme v září," mohla se pochlubit. Jestli to znamená i konec kariéry, ještě sama netuší. "Cítím, že bych mohla závodit a podávat výkony na mezinárodní úrovni, ale nejsem si jistá, jak se můj život a priority změní a veslování mi bude dávat smysl," přiznala. 

Úspěchy brněnská rodačka sbírala už od přelomu tisíciletí, postupně dosáhla na všechny veslařské mety. Dvakrát celkově vyhrála Světový pohár, čtyřikrát mistrovství Evropy. V roce 2011 na jezeře Bled vybojovala titul mistryně světa, kterým vyšperkovala svoji sbírku čítající ještě tři stříbra a dva bronzy. 

Vrchol kariéry přišel v roce 2012. Z olympiády měla už čtvrté i páté místo a i v Londýně se zdálo, že její zlatý sen zhatí zdravotní problémy. Během olympijské regaty ji trápil natržený sval v oblasti žeber, hrozilo, že ani nebude moct závodit. Ale s přispěním renomovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře se dala dohromady a ve finále předvedla neuvěřitelný výkon, kdy od úvodních metrů suverénně uháněla za olympijským zlatem. 

Topinková Knapková začínala s atletikou, k veslování ji přivedl otec, jenž rovněž startoval na olympiádě. Jako veslařský kouč ji celou kariérou provázel Tomáš Kacovský. 

URL| https://www.sport.cz/clanek/873216-cesky-sport-na-cas-ztraci-dalsi-eso-olympijska-vitezka-ceka-miminko.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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112. Panel Deníku: Armádu v kraji tvoří vojáci i aktivní zálohy     
Skóre: 0.64 
Název: Panel Deníku: Armádu v kraji tvoří vojáci i aktivní zálohy 
Zdroj: plzensky.denik.cz 
Datum: 06.04.2017 
Číslo: 96 
Rubrika: Moje Plzeňsko 
Autor: Redakce 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-armadu-v-kraji-tvori-vojaci-i-aktivni-zalohy-20170406.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Za17960010.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
Plzeňský kraj – Ve vojenských útvarech a zařízeních Ministerstva obrany ČR na území Plzeňského kraje momentálně slouží 350 vojáků z povolání. Potkat je můžete především v Plzni, kde sídlí Krajské vojenské velitelství (KVV), a v kasárnách v Klatovech, kde působí velký útvar. 

"Vojáci z povolání v tom ale nejsou úplně sami. Plzeňská správa se neustále zabývá přijímáním nových členů aktivních záloh, zkráceně záložáků. 
Stále jich přibývá. "Naše jednotka je naplněna na necelých padesát procent, ale zájem stoupá. Kvitujeme, že se hlásí i mladší generace," říkal vloni podplukovník Slavomír Tomčák, vedoucí oddělení řízení a podpory KVV Plzeň. 
76%Podle 76,2 procent panelistů Deníku z Plzeňského kraje nezaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 42 lidí. 
Jaká je tedy situace dnes? "Rota aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství Plzeň má k dnešnímu dni 66 vojáků aktivních záloh, což je 62 % naplněnost," konstatoval včera vedoucí oddělení obranných příprav KVV Plzeň major Radomír Denk. KVV Plzeň eviduje ještě dalších 28 záložáků s trvalým bydlištěm v Plzeňském kraji, kteří ale cvičí u jiných útvarů, například v Bechyni nebo Žatci. 
Armáda v kraji provozuje ještě leteckou záchranku v Líních, radiolokační stanici Kříženec na Tachovsku, střelnici v Plzni-Lobzích a vojenskou věž v Českém lese. Když 1. 1. 2016 skončil Vojenský újezd Brdy, vojáci jeho plzeňskou část opustili úplně a zůstali pouze ve středočeských Jincích. 
Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil 
OTÁZKA: Zaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost? 
Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkůmNe, obranyschopnost by podle mě měla jít především zevnitř. A bezpečnostní situace v ČR? S nástupním platem 16 000 Kč – co asi může být přijato za policisty? Jaká kvalita? 
Jan Košťál, 50 let, grafikVládní opatření asi obranyschopnost úplně neřeší. Tu bych řekl řeší součinnost se zeměmi NATO. Nedovedu si představit, že se "ubráníme" prohlášením vlády. 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládežeNe, vůbec o tom nejsem přesvědčen. Jen si vezměte, jak dlouho by trvalo uzavření hranic. To by se udělala komise, ta by se usnesla, pak by se to schvalovalo a pak už by na tom nezáleželo. Celý svět dnes funguje on-line a o všem se rozhoduje hned. Jen na politická rozhodnutí je času dost. 
Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science CentraAno. Necítím se v ohrožení, nicméně svoji důvěru opírám o naše členství v NATO. Pak je pro mě těžko pochopitelné, proč neplníme (Česká republika) svůj závazek (2 % HDP vynakládat na obranu), který k NATO máme. 
Hana Kristová, 58 let, šéfka Galerie Klatovy/KlenováDomnívám se, že pokud tento stát neplní závazky vůči vojenské organizaci, která je schopna ubránit naši zemi proti případné agresi, obávala bych se, že by tato organizace v případě potřeby váhala s pomocí." 

URL| http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panel-deniku-armadu-v-kraji-tvori-vojaci-i-aktivni-zalohy-20170406.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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113. Tvrdá romantika. Jachtař Koláček sní o nejnáročnějším závodě na světě     
Skóre: 0.88 
Název: Tvrdá romantika. Jachtař Koláček sní o nejnáročnějším závodě na světě 
Zdroj: Sport.cz 
Datum: 06.04.2017 
Číslo: 96 
Rubrika: Vodní sporty 
Autor: dos 
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/871358-tvrda-romantika-jachtar-kolacek-sni-o-nejnarocnejsim-zavode-na-svete.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D4Ma17960018.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Milan (2), Koláček (2), jachtaře, jachtař, regata 
Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid... Začátek textu písně Snadné je žít od skupiny MIG 21 by Milan Koláček rád bral za slovo. Jachtařská romantika se mu však často mění v tvrdou řeholi. Tím spíše, že na své úžasné a inspirativní cestě směřuje ke startu na Vendée Globe 2020/21 - nejnáročnějším závodu na světě čtyřmi oceány kolem pěti kontinentů. 

Ono se řekne napnout plachtu. Jenže rozpočet sólového jachtaře na kompletní sezónu ve třídě Figaro představuje 120 000 eur, v přepočtu tedy 3 milióny a 240 tisíc korun. 

Milan Koláček díky veřejné sbírce už vybral na první tři nutné plachty a v březnu absolvoval první závod sezóny. Obsadil v něm 12. místo z čtyřiadvaceti účastníků. Na rozdíl od řady soupeřů závod dokončil. 

"Dost tvrdý závod. První úsek dlouhá stoupačka. Nebylo nutné křižovat, ale vítr 25 uzlů a nepříjemné vlny, to sebere dost sil. Navíc při teplotě jen kolem 10°C. V sobotu ráno po spinakeru jsem byl tak vysílen, že jsem uvažoval o tom, že vzdám. To ale nebylo možné. Potvrdilo by se jim, že jsem tu jen pro pobavení obecenstva. Exot. Nakonec se ukázalo, že když nemůžete, máte ještě nejmíň polovinu sil v záloze," popisuje český jachtař pro Lodní noviny. 

Suchozemec proti bohatým mořským vlkům 

Koláček píše pohádku o tom, jak český kluk odešel na Nový Zéland naučit se stavět lodě. Po návratu si jednu postavil, odstěhoval se s ní do Francie, vyhrál její mistrovství a dále maká na svém snu, jak coby suchozemec úspěšně konkurovat finančně mnohem silnějším soupeřům a zúčastnit se nejextrémnějšího jachtařského podniku planety. 

Tím je Vendée Globe v ročníku 2020/21, kde by Milan byl prvním Čechem na startu v nonstop sólo závodu kolem světa bez možnosti jakékoli asistence. 

Ke splnění velkého snu je však ještě plavba dlouhá. Je třeba se dokonale připravit, vrcholem letošní sezóny bude regata La Solitaire URGO Le Figaro. 

URL| https://www.sport.cz/clanek/871358-tvrda-romantika-jachtar-kolacek-sni-o-nejnarocnejsim-zavode-na-svete.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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114. ÚVOD JACHTAŘSKÉ SEZONY OVLÁDL REK     
Skóre: 0.40 
Název: ÚVOD JACHTAŘSKÉ SEZONY OVLÁDL REK 
Zdroj: Pražský deník 
Datum: 06.04.2017 
Str.: 17 
Náklad: 227957 
Číslo: 82 
Rubrika: Sport /Volný čas, Praha 
Odkaz:   http://www.prazsky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: BQ08217B.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachting 
SLUNEČNÁ PREMIÉRA. 

Český Yacht Klub uspořádal o prvním dubnovém víkendu úvodní jachtařský závod sezony. Memoriál Dr. Štěpána se jel v Praze na Vltavě za slabého, ale proměnlivého větru. Startující děti si letošní první jachting v krásném letním počasí užily a ve třídě Optimist zvítězil talentovaný Adam Rek. O nadcházejícím víkendu se bude konat na Vltavě Memoriál Rösslera-Ořovského, na němž se očekává vyšší účast nejen v dětských třídách Optimist, Cadet a RS Feva, ale závodit by měly i lasery a kajutové lodě. 

Foto: Martin Houska 
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: 06.04.2017 
Str.: 4 
Náklad: 227957 
Číslo: 82 
Rubrika: panel deníku 
Odkaz:   http://domazlicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZD08204E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Zaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost? 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže 

Ne, vůbec o tom nejsem přesvědčen. Jen si vezměte, jak dlouho by trvalo uzavření hranic. To by se udělala komise, ta by se usnesla, pak by se to schvalovalo a pak už by na tom nezáleželo. Celý svět dnes funguje on-line a o všem se rozhoduje hned. Jen na politická rozhodnutí je času dost. 

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka 

Ne. Domnívám se, že výdaje na obranu státu by měly být větší a efektivnější, a to v souladu se závazky v rámci NATO. 

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

Jó, kdybych to věděl, tak jsem ministr Evropy. 
Ale jeden Řek, ňákej Aristoteles, kdysi řek: "Kdo upřednostňuje bezpečí před svobodou, je právem otrok." 

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

Musím odpovědět otázkou. Obranyschopnost čeho, koho? Se vstupem do EU je cíleně potlačována národní hrdost z hysterické obavy případných projevů nacionalismu. 
Hrdost se projeví jen povrchně, když sportovci vyhrají nějakou medaili. To zavlají naše vlajky na autech. Obranyschopnost nemůže zajistit vláda, ale dobře vycvičení 
a vyzbrojení profesionální vojáci a vycvičené zálohy. Při současné mezinárodní situaci se nabízí otázka, zdali opět v nějaké vhodné formě neobnovit brannou povinnost třeba s nějakým minimálním výcvikem odvedenců. 

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

Ne, obranyschopnost by podle mě měla jít především zevnitř. A bezpečnostní situace v ČR? S nástupním platem 16 000 Kč – co asi může být přijato za policisty? 
Jaká kvalita? 

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

Bohužel jsem neměl možnost jakákoliv opatření zaznamenat, tudíž nemohu objektivně odpovědět. 

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel 

Ne. Nejde se dostatečně daleko. Jsem pro, aby se znovu zavedla povinná služba pro všechny tak, jak je to v Izraeli. Zavedl bych jeden rok a dal bych možnost, sloužit i jinak než s puškou v ruce – např. v hospicech nebo jako IT obrana proti ruským hackerům. 

Vladimír Horpeniak, 68 let, historik Muzea Šumavy v Kašp. Horách 

Na dostatečnou obranyschopnost nedosáhneme. 
Vsadil bych spíše na okrašlovací funkci armády: pestrobarevné uniformy, slavnostní přehlídky a pochody.... 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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116. Praha 4 ocenila své nejlepší sportovce     
Skóre: 0.64 
Název: Praha 4 ocenila své nejlepší sportovce 
Zdroj: praha4.cz 
Datum: 01.04.2017 
Autor: Petr Vávra 
Odkaz:   http://www.praha4.cz/Praha-4-ocenila-sve-nejlepsi-sportovce.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Lucie, Keblová, jachting 
Lucie Keblová (2000) – jachting  
Gabriel Mahler (2000) – veslování  
Kateřina Minksová (2002) – moderní gymnastika  
Jakub Nicod (2004) – tenis  
Tereza Novotná (1999) – softball  
David Smetivý (2004) – kopaná  
Anna Sobotková (2000) – radiový orientační běh  
Prokop Sojka (1999) – vodní pólo  
Petr Vávra (2003) – cyklistika 

... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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117. Jachtařka Kozelská-Fenclová přerušuje kariéru, čeká druhé dítě     
Skóre: 0.45 
Název: Jachtařka Kozelská-Fenclová přerušuje kariéru, čeká druhé dítě 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 29.03.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/298424/jachtarka-kozelska-fenclova-prerusuje-karieru-ceka-druhe-dite.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařka (2), jachtařkou 
Nejlepší česká jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová se letos na vodě neobjeví. Dvojnásobná olympionička a pátá z mistrovství světa v roce 2014 v třídě Laser Radial čeká druhého potomka, ale nevylučuje návrat. 

Kozelské-Fenclové se v roce 2014 narodil syn Matyáš, rok poté skončila pátá na šampionátu v Santanderu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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118. Jachtařka Kozelská-Fenclová přerušuje kariéru, čeká druhé dítě     
Skóre: 0.67 
Název: Jachtařka Kozelská-Fenclová přerušuje kariéru, čeká druhé dítě 
Zdroj: ceskenoviny.cz 
Datum: 29.03.2017 
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-fenclova-prerusuje-karieru-ceka-druhe-dite/1466982  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařka (2), Jachtař, jachtařkou 
ledna v Praze celkovou vítězkou ankety Jachtař roku 2016. Zároveň vyhrála kategorii žen. ČTK/Krumphanzl Michal 

Praha - Nejlepší česká jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová se letos na vodě neobjeví... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_118.wmf


  
119. Ožívají lodě na Labi?     
Skóre: 0.42 
Název: Ožívají lodě na Labi? 
Zdroj: ceskenovinky.eu 
Datum: 29.03.2017 
Odkaz:   http://www.ceskenovinky.eu/2017/03/29/ozivaji-lode-na-labi/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachtaři (2) 
Jachtaři ještě nejezdí a ani velké osobárny nikde nejsou," povídá bocmanka paní Menšíková. "Někteří jachtaři jsou opravdu zvláštní a nějaká opatrnost jim nic neříká." Je jasné, že osmdesátimetrová loď schopná pojmout 1000 tun nákladu nejde jen tak zastavit a tak je v její blízkosti opatrnost na místě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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120. Čeští jachtaři na velké regatě olympijských tříd na Mallorce vpluli naostro do nové sezony     
Skóre: 0.88 
Název: Čeští jachtaři na velké regatě olympijských tříd na Mallorce vpluli naostro do nové sezony 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 28.03.2017 
Autor: Ondra Teplý 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/cesti-jachtari-na-velke-regate-olympijskych-trid-na-mallorce-vpluli-naostro-do-nove-sezony/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), jachtaři, Dominika, Vaďurová, Sára, Tkadlecová 
První letošní velká regata olympijských tříd začíná poslední březnové pondělí na Mallorce. Na startu se sešlo 900 závodníků z 56 zemí. Nechybí ani čeští reprezentanti. Především jsou to olympionici Viktor Teplý ve třídě Laser, Karel Lavický ve třídě RS:X a Ondřej Teplý, loňský juniorský vicemistr světa ve třídě Finn... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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121. Ocenění pro jihočeské jachtaře     
Skóre: 0.98 
Název: Ocenění pro jihočeské jachtaře 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 28.03.2017 
Str.: 14 
Náklad: 227957 
Číslo: 74 
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: CB07414C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtingu (2), jachtařů (2), Českého, svazu, Milana, Koláčka, David, Křížek, regata, jachtařka 
Praha – Na valné hromadě Českého svazu jachtingu předseda Karel Bauer vyzdvihl účast českých jachtařů na OH v Riu i přípravu špičkových českých závodníků na nadcházející vrcholné závody letošní sezony, jakož start osamělého mořeplavce Milana Koláčka či start posádky David Křížek a Milan Harmáček na extrémně náročném seriálu Extrem Sailing Series. 
Neméně důležitým bodem bylo ocenění zasloužilých jachtařských funkcionářů. Zlatý odznak si do jihočeské metropole odvezl dlouholetý rozhodčí a předseda YC DIM Bezdrev Karel Luksch. Stříbrným odznakem se v Písku může pochlubit zakladatel YC Písek a jeho dlouholetý předseda Karel Frýbort. Vedení svazu nezapomnělo ani na další zasloužilé jihočeské rozhodčí Františka Kovaříka z YC Dvořiště-Lišov, Václava Kollrose z JK Černá v Pošumaví a Karla Luksche z YC DIM Bezdrev. 

LAVICKÝ V AKCI 

Na Mallorce začala první letošní regata pro olympijské lodní třídy a mezi startujícími byli jak ostřílení olympionici Viktor Teplý ve třídě Laser či Budějovičák Karel Lavický z YC DIM Bezdrev, ale i řada mladých juniorských jachtařů, kteří teprve sní svůj olympijský sen. Naopak chybí loni nejúspěšnější česká jachtařka Veronika Kozelská Fenclová, dvanáctá z Ria a devátá z Londýna, která očekává příchod prvního potomka. 

Foto: OCENĚNÍ pro jihočeské rozhodčí jachtingu: zleva František Kovařík, třetí zleva Václav Kollros a dále Karel Luksch. 
Foto: Eva Skořepová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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122. O titul krajského sportovce se ve středu rozhodne v Mladé Boleslavi     
Skóre: 0.42 
Název: O titul krajského sportovce se ve středu rozhodne v Mladé Boleslavi 
Zdroj: nymbursky.denik.cz 
Datum: 27.03.2017 
Číslo: 86 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Rudolf Muzika 
Odkaz:   http://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/o-titul-krajskeho-sportovce-se-ve-stredu-rozhodne-v-mlade-boleslavi-20170327.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Va17860005.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachting (2) 
Střední Čechy – Prestižní anketa Nejúspěšnější sportovec směřuje do krajského finále. Výsledky budou odtajněny ve středu 29. března v Mladé Boleslavi. 

"Krajská organizace České unie sportu shromáždila prostřednictvím svých okresních organizací a oslovených sportovních subjektů nominace sportovců, kteří dosáhli v loňském roce výrazných úspěchů. My přinášíme nominaci nejlepších. 
Nyní se sportovci ucházejí o body odborné komise a napříč kategoriemi bude zvolena i Hvězda Deníku. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční ve středu 29. března od 18 hodin v prostorách Domu kultury v Mladé Boleslavi. Všichni ocenění sportovci obdrží na závěrečném vyhlášení plaketu a poukázku na sportovní zboží. 
Také čtěte: Kouč Pirátů Růžička: Jsem docela překvapený, co naši hráči vydrží 
Nominace na nejlepší sportovce Středočeského kraje 2016 
Jednotlivci:Josef Bartoš (dostihy, TS Nebužely), 3. na Velké pardubické, Petr Benda (basketbal, ČEZ Basketbal Nymburk) – mistr ČR, František Bulava (triatlon, Loko Beroun) – mistr ČR, vítěz SP, Pavel Capouch (fotbal – Tn Sedlčany) – nej. hráč týmu, Lenka Capouchová (nohejbal – Český Brod) – mistryně ČR, Markéta Červenková (atletika St. Boleslav) – mistryně ČR, Anna Češpivová (Vodní lyže Neratovice) – mistryně ČR, Vlastislav Čiháček Kabeláč (trial Mrav. Říčany) – mistr ČR, Petr Fiala (jachting Neratovice) – mistr ČR, Jan Fröhlich (badminton, Benátky n/J) – 3. v MČR, Milan Hyršal (páka, armwrestling, Dolní Bousov) – mistr ČR, Tomáš Jahoda (poz. hokej, Rakovník) – 2. místo v extralize, Marek Maňas (futsal, Malibu Ml. Boleslav) – opora týmu, Anna Miškovská (Taekwondo Hansoo Mělník) – mistryně ČR, Vít Müller (atletika, SKP Nymburk) – semifinále ME, mistr ČR, Jan Nesvadba (cyklokros, Express Team Kolín) – 3. v MČR, Tomáš Paprstka (cyklokros, Express Team Kolín) – 2. v MČR, Ondřej Petr (kanoistika, Loko Nymburk) – mistr ČR, Olivia Prokopová (Putt golf club JM20) – mistryně světa, Marián Přibyl (sil. trojboj, Rakovník) – sv. rekord. nad 40 let, Adam Sedlmajer (Vodní lyže Neratovice) – 2., 3. a 4. na ME, Rudolf Stezka (páka,armwrestling, Dolní Bousov) – mistr ČR, Vojtěch Stránský (orientační závody na kolech, Kralupy) – mistr světa štafet), Kateřina Šafránková (atletika, Sokol Kolín) – 17. na OH Rio, Jan Tesař (atletika, St. Boleslav) – mistr ČR, Michaela Uhrová (basketbal Čelákovice) – 1. místo na MS, neužitečnější hráčka a v all star týmu turnaje, František Živný (páka,armwrestling, Dolní Bousov) – mistr ČR 
Talent rokuJan Altera (badminton, BaC Kladno) – 3. MČR, Šimon Bambas (volejbal, Příbram) – 2. v MČR týmů, Karolína Bedrníková (cyklistika, triatlon, MTB Trial Mraveniště Říčany) – mistryně ČRKarolína Bejvlová (or. běh, Los Mělník) – 3. v MČR, Jiří Beránek (Taekwondo Hansoo) – 1. místo extraliga, Daniel Brejcha (karate, Dragon Neratovice) – mistr světa, Denisa Brejchová (karate Drag. Neratovice) – mistryně světa, Anna Coufalová (šerm, Bělá p/B) – vítězka Českého poháru, Lenka Čechová (atletika St. Boleslav) – mistryně ČR, Alžběta Čížková (karate, AŠ Ml. Boleslav) – mistryně ČR, Adéla Doubnerová (plavání, KSP Kladno) 2 a 3. v MČR, Martin Dřevínek (plavání, Loko Beroun) – finále MČR, Jakub Fiedler (Karate Dragon Neratovice) – 2. v MS, Petr Fuksa (Loko Nymburk) – 1. v Českém poháru, Jan Gazdík (box, BC Mělník) – 2. v MČR, Štěpán Hampl (atletika, Sokol Kolín) – 6. na ME, Eliška Hasnedlová (Jezdecký klub Mělník) – mistryně ČR, Eliška Hříbková (cyklotria, Mraveniště Říčany) – 2. na MS, Ivo Hulpach (volejbal, Příbram) – 2. v extralize kadetů, Karolína Chudobová (mažoretky a twirling, Sokol Pomněnky, mistryně ČR, Eliška Javanská (karate, Shotokan Neratovice) – 3. v ME, Martin Javanský (karate, Shotokan Neratovice) – 1. v ME, Vojtěch Kettner (orient. běh, Kamenice) – 6. na MS, Nela Jiráková (florbal, Kanonýři Kladno) – 4. na MS, Marek Kindl (plavání, Loko Beroun), Aneta Kirchschlägerová (twirling, Kosmonosy) – 2. v ME, Sára Klímová (Mažoretky Mělník) – 4. na MS, Eduard Kotásek (basketbal, Nymburk) – 4. na MS (3x3), Barbora Kramperová (lukostřelba, Votice) – mistryně ČR, Lucie Krupová (cyklokros, Kolín) – 3. na MČR, Karolína Křenková (mod. pětiboj, Hořovice) – 4. na MS, Adam Kubík (hokej, Kladno) člen reprezentace ČR, David Le (karate, Neratovice) – mistr světa, David Ludvík (plavání, Loko Beroun) – mistr ČR, Tomáš Ludvík (plavání, Loko Beroun) – 8. na ME, Marie-Anna Macková (veslování, KMV 1881) – mistryně světa, Adam Maxa (lyžování, Fun SKI Team) – reprezentant do 14 let, Tomáš Míka (plavání, Loko Beroun) – mistr ČR, Dušan Miko (plavání, Loko Beroun) – mistr ČR, Michal Morávek (badminton, BaC Kladno) – 3. v MČR, Dominik Najman (muay thai, Sokol Mělník) – mistr ČR, Tadeáš Neliba (plavání, Loko Beroun) – mistr ČR, Veronika Novotná (mod. pětiboj, Příbram) – 8. na ME, Jiří Oppitz (veslování, KMV 1881) – 2. v MČR, Štěpán Palata (Loko Beroun) – mistr ČR, Antonín Pečenka (karate, AŠ Ml. Boleslav) – mistr ČR, Evelyna Popovici (plavání, Sp. Kutná Hora) – 2. v poháru kraje, Marek Rendla (karate, keiko-ryu Shotokan Kladno) – mistr ČR, Filip Roubíček (thai box, TCB GYM) – mistr světa, Jiří Sabo (plavání, Loko Beroun) – 3. na MČR, Cristian Savin (badminton, Benátky) – 5. ve světovém žebříčku jun., Michaela Sejpalová (Shorttrack – rychlobruslení, Benátky) – 6. na MS, Jakub Schierl (cyklokros, Kolín) – 3. v MČR, Matěj Slaboch (plavání Loko Beroun) – 3. v přeboru kraje, Pavlína Suková (motorismus, FC Mělník) – 1. v Minibike Button Club Cup, Veronika Tondrová (plavání, AŠ Ml. Boleslav) – mistryně ČR, Josef Trejbal (poz. hokej, Rakovník) – 2. na ME, Jan Valečka (plavání, Loko Beroun) – přeborník kraje), Šimon Vaníček (MTB, cyklokros, Kolín) – mistr ČR, Denisa Vegrichtová (jezdectví, Mělník) – 3x výhra v prestižním klání, Jakub Vetešník (karate, SKS-Arena Kladno) – mistr ČR, Zuzana Vychová (jachting, Neratovice) – 5. na ME, Pavel Zach (karate, Neratovice) – 3. na ME, Jan Zavadil (veslování, VK Lysá) – mistr Evropy, Aneta Zídková (karate, Neratovice) – mistryně Evropy. 
Týmy:Basketbal Nymburk (muži) – mistři ČR po 13. v řadě, účastník VTB, Basketbal Nymburk (ženy) – vítězky poháru, druhé v lize, HC 1972 Rakovník (poz. hokej) – 2. v lize (hala), 4. (venku), Twirlflowers Kosmonosy – mistryně ČR twirling. tanec, Deltacar Benátky n/J (badminton) – 2. v extralize, Express CZ Scott Team Kolín (cyklokros) – 1. v ČP týmů, Tomáš a Ondřej Čermákovi (sidecarkross) – 5. v MS, Atlantic Rakovník (futsal) – postup do divize, BaC Kladno (badminton) – 5. místo extraliga, Kanonýři Kladno (florbal) – postup do superligy, Armwrestling Dolní Bousov (páka) – 4. v MČR 
Týmy mládež:HC 1972 Rakovník (poz. hokej, mladší žáci) – mistři ČR, Loko Beroun (plavání), 1. v Letním poháru, MK Kladno (aerobik) – 5. na MS, Loko Beroun (atletika), 3. v MČR, Deltacar Benátky (badminton, žáci) – 6. v MČR, AŠ Mladá Boleslav (plavání), 1. v Letním poháru žactva, Atletika St. Boleslav – 3. v MČR na 4x300 m), SK Černošice (hokej) – přeborník kraje ml. žáků, Sokol Kolín (atletika) 1. v MČR štafeta 4x60 m), VK Příbram (volejbal) – 2. v MČR žáků, Mažoretky STARS Mělník – vicemistryně Evropy, Basketball Nymburk – 2. v MČR juniorů, Junioři KVM 1881 (veslování) – mistři republiky, Petr Fuksa, Dan Kořínek (veslování Loko Nymburk) – mistři ČR, Jakub Schierl – Šimon Vaníček – Alvin Tomášek (cyklokros Kolín) – mistři ČR týmů. 
Nejlepší trenér:Martin Borský (basketbal, Rakovník), Ronen Ginzburg (basketbal, Nymburk), Mario Jarkas (thaibox, TCB Slaný), Petr Fuksa (rych. kanoistika, Dukla Praha), Karolína Kříženecká (poz. hokej, HC Rakovník 1972), Petr Martinec (badminton, Deltacar Benátky), Stanislav Pluhař (atletika, St. Boleslav). 
Nepřehlédněte: Tona rychlý konec Sparty zaskočil: Asi hokeji vůbec nerozumím 
Nejlepší trenér mládeže:Pavel Beneš (basketbal, Nymburk), Radek Červený (box, TJTZ Rakovník), Josef Fuksa (rychl. kanoistika, Nymburk), Pavel Hraba (poz. hokej, Rakovník), Jiří Kletečka (veslování, KVM 1881), Lukáš Majer (hokej, Kralupy), Martin Moták (Taekwondo Hansoo Mělník), Josef Salák (házená, Sparta Kutná Hora). 
Nejlepší krajánek a cizinecAntonín Barák (fotbal, Slavia Praha), Jan Cincibuch (veslování, Loko Beroun), Martin Fuksa (kanoistika, Dukla Praha), Radim Šimek (hokej, Liberec), Randle Chasson (basketbal, Nymburk), Jan Šátral (tenis, TO SK Mělník), Tereza Vanžurová (volejbal, TK Benešovská). 
HandicapovaníMartin Adamčík (atletika, AC Ml. Boleslav), Jiří Bouška (cyklistika, LAWI-Author Team), Lukáš Práchenský (Armwrestling-Dolní Bousov), Jan Tománek (multispot, Okresní sdružení ČUS Příbram)." 

URL| http://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/o-titul-krajskeho-sportovce-se-ve-stredu-rozhodne-v-mlade-boleslavi-20170327.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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123. Čeští jachtaři jsou připraveni     
Skóre: 0.96 
Název: Čeští jachtaři jsou připraveni 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 27.03.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/na-mallorce-se-dnes-zacina-naostro/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), jachtaři, Dominika, Vaďurová, Sára, Tkadlecová, Českého, svazu, jachtingu 
Na Mallorce se dnes začíná naostroPrvní letošní velká regata olympijských tříd začíná dnes na Mallorce. Na startu se sešlo 900 závodníků z 56 zemí. Nechybí ani čeští reprezentanti. Především jsou to olympionici Viktor Teplý ve třídě Laser a Karel Lavický ve třídě RS:X... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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124. O titul krajského sportovce ve středu v Mladé Boleslavi     
Skóre: 0.42 
Název: O titul krajského sportovce ve středu v Mladé Boleslavi 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 27.03.2017 
Autor: CREA:, Rudolf Muzika 
Odkaz:   http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/o-titul-krajskeho-sportovce-se-rozhodne-ve-stredu-v-mlade-boleslavi-20170327-961q.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting (2) 
Říčany) – mistr ČR, Petr Fiala (jachting Neratovice) – mistr ČR, Jan Fröhlich (badminton, Benátky n/J) – 3. v MČR, Milan Hyršal (páka, armwrestling, Dolní Bousov) – mistr ČR, Tomáš Jahoda (poz. hokej, Rakovník) – 2. místo v extralize, Marek Maňas (futsal, Malibu Ml... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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125. Plzeň ocenila nejlepší mládežnické sportovce za rok 2016     
Skóre: 0.67 
Název: Plzeň ocenila nejlepší mládežnické sportovce za rok 2016 
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz 
Datum: 25.03.2017 
Autor: Jan Markup 
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/plzen-ocenila-nejlepsi-mladeznicke-sportovce-za-rok-2016--1711498  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař, Jakub, Dobrý 
Tu z rukou rektora Miroslava Holečka převzal studen Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí jachtař Jakub Dobrý.  
Ocenění byli mladší a starší žactvo i trenéři  
Kategorie mladšího žactva se každoročně vyhlašuje bez pořadí... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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126. OCENĚNÍ SPORTOVCI.     
Skóre: 0.67 
Název: OCENĚNÍ SPORTOVCI. 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 24.03.2017 
Str.: 3 
Náklad: 227957 
Číslo: 71 
Rubrika: Region/zpravodajství 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: PD07103F.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtař, Jakub, Dobrý 
^ Plzeň zná nejlepší sportovce roku 2016 v kategoriích žactva a dorostu. Včera se jimi stali Eliška Pechmannová (sportovní aerobik) a Filip Nepejchal (sportovní střelba – oba na snímku). Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, ovládli chlapci. Mezi nejlepšími je lukostřelec Daniel Bouřil, basketbalista Filip Karlíček a dvojice plavců Tomáš Chocholatý a Matěj Sladký. Za skloubení sportovních a studijních výsledků byl oceněn jachtař Jakub Dobrý. 

Foto: Deník/Z. Vaiz 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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127. FOTO: Plzeň ocenila nadějné sportovce     
Skóre: 0.67 
Název: FOTO: Plzeň ocenila nadějné sportovce 
Zdroj: plzensky.denik.cz 
Datum: 23.03.2017 
Číslo: 82 
Rubrika: Moje Plzeňsko 
Autor: Andrea Pánková 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-plzen-ocenila-nadejne-sportovce-20170323.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Za17820004.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtař, Jakub, Dobrý 
Plzeň - Plzeň zná nejlepší sportovce roku 2016 v kategoriích žactva a dorostu. 

"Ve čtvrtek se jimi stali Eliška Pechmannová (sportovní aerobik) a Filip Nepejchal (sportovní střelba). Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, ovládli chlapci. Mezi nejlepšími je lukostřelec Daniel Bouřil, basketbalista Filip Karlíček a dvojice plavců Tomáš Chocholatý a Matěj Sladký. Za skloubení sportovních a studijních výsledků byl oceněn jachtař Jakub Dobrý." 

URL| http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-plzen-ocenila-nadejne-sportovce-20170323.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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128. 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: 23.03.2017 
Str.: 4 
Náklad: 227957 
Číslo: 70 
Rubrika: Panel deníku 
Odkaz:   http://domazlicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZD07004F.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Pomohlo mladým rodinám zvýšení přídavků na děti? 
David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže 

Místo rozdávání peněz mi přijdou rozumnější daňové úlevy. Mladým rodinám pomůže každá koruna. Jde o to, zda je to koncepční krok. 

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka 

Ano. Podpora mladých rodin s dětmi je důležitá 

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

Ano. Každá koruna navíc je pro mladé rodiny dobrá. 

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

Jakékoliv zvýšení přídavků na děti rodinám pomůže. Otázka je vždy jeho výše. 

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

Ano určitě, vnímám i u maminek vážně nemocných dětí, které registrujeme v naší organizaci, nicméně v tomto ohledu rodiny narážejí na schvalování příspěvku pro onkologicky nemocné dítě. Pokud se jim příspěvek podaří získat, tak opravdu s velkými obtížemi. Přitom dítě v onkologické léčbě a i dlouhou dobu po ní potřebuje skutečně mnohem víc péče než zdravý jedinec v jeho věku. 
Soudím sama ze své zkušenosti i ze zkušeností ostatních maminek. Ale zvýšení je přínosem. 

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

Ano, ale zas jde o jednotlivost na dlouhodobě důležité a systémové podpoře mladých rodin a rodin vůbec. 

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

Poslušně hlásím, že ano. Každá koruna dobrá. 

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním 

Neumím posoudit. Obecně je v rodině s nižšími příjmy každá koruna dobrá, tak ano. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ano. Každé zvýšení přídavků lidé přivítají. 
Otázkou zůstává, zda-li to je nezbytné a zda-li i tato sociální dávka má být plošná, nebo adresná. Má-li být cílem sociálních dávek řešení ekonomických nerovností ve společnosti (solidarita), pak by měla směřovat jen k potřebným. 

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená) 

Nepomohlo, nemyslím si, že pro založení rodiny jsou motivací přídavky na děti. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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129. Existuje spravedlnost? Věříte, že majitelka této štíhlé postavy před dvěma měsíci rodila?     
Skóre: 0.64 
Název: Existuje spravedlnost? Věříte, že majitelka této štíhlé postavy před dvěma měsíci rodila? 
Zdroj: super.cz 
Datum: 22.03.2017 
Číslo: 81 
Rubrika: Bulvár 
Autor: Jiří Čeladník 
Odkaz:   https://www.super.cz/490888-existuje-spravedlnost-verite-ze-majitelka-teto-stihle-postavy-pred-dvema-mesici-rodila.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D5Ta17810004.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtař, David, Křížek 
Kdo zahlédl na oslavě dne svatého Patrika 

Lucii Křížkovou (32) 
, tak by netipoval, že tahle kráska s postavou jako proutek před dvěma měsíci rodila. 

Nejkrásnější Češka roku 2003 vyrazila na svůj vůbec první večírek po narození dcerky Loly a velmi jí to slušelo. "V minulém týdnu jsem už moderovala jednu tiskovku, za zábavou tohoto druhu jsem ale vyrazila od porodu poprvé,” říká Křížková, která populární irský svátek uctila na večírku v pražské Kotvě. 
Ptali jsme se Lucky, jak se jí podařilo dostat tak rychle do formy. "Plně kojím, po pár hodinách je už odloučení od dcery nekomfortní,” říká maminka čtyřletého Davida a dvouměsíční Loly. Lucie prý byla na své předporodní váze brzy po narození dcery. "Tělo je ale ochablé. Po šestinedělí jsem začala pomalu posilovat a už vidím výsledky. Myslím, že do měsíce budu opět se svým tělem spokojená. 
Lucčiny děti během návštěvy společenské akce hlídali její rodiče. Manžel, profesionální jachtař David Křížek, je totiž v Chorvatsku. "Rodiče to neměli s dětmi moc náročné - když jsem odjížděla z domova, Lola už spala, a když jsem se po čtyřech hodinách vrátila, Lola pořád spala, takže ani nezaznamenala, že jsem nebyla doma,” říká Lucie Křížková. 

URL| https://www.super.cz/490888-existuje-spravedlnost-verite-ze-majitelka-teto-stihle-postavy-pred-dvema-mesici-rodila.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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130. Tvrdá zkušenost větrem ošlehaného jachtaře Milana Koláčka z Normandie     
Skóre: 0.81 
Název: Tvrdá zkušenost větrem ošlehaného jachtaře Milana Koláčka z Normandie 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 19.03.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/tvrda-zkusenost-vetrem-oslehaneho-jachtare-milana-kolacka-z-normandie/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaře (2), Milana, Koláčka, jachtař 
Letošní premiéra Milana Koláčka ve třídě Figaro je více než tvrdá. Závod Solo Normandie odstartoval v poledne. Po konzultaci s meteorology se vedení závodu rozhodlo pro změnu trasy. Vítr však v noci v den závodu sílil, dále od pobřeží až k 80 km/h... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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131. Drsná premiéra pro jachtaře Milana Koláčka     
Skóre: 0.81 
Název: Drsná premiéra pro jachtaře Milana Koláčka 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 18.03.2017 
Autor: Thomas Deregniaux 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/drsna-premiera-pro-jachtare-milana-kolacka/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milana, Koláčka, jachtařů, jachtaře 
Letošní premiéra Milana Koláčka ve třídě Figaro je více než tvrdá. Závod Solo Normandie odstartoval v pátek 17.3. v poledne. Na startu bylo 24 jachtařů. Proti přesile Francouzů se postavili dva Britové a po jednom startujícím ze Švýcarska a Česka... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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132. Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA KARAVANEM A LODÍ     
Skóre: 0.78 
Název: Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA KARAVANEM A LODÍ 
Zdroj: kultura21.cz 
Datum: 18.03.2017 
Odkaz:   http://www.kultura21.cz/aktualne/15958-kolem-sveta-karavanem-a-lodi  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting, jachtař, David, Křížek 
Extrémní jachting na nejrychlejším katamaránu světa nám představí úspěšný jachtař David Křížek. Srdcař Pepa Dvorský nám představí aktuální situaci unikátního projektu historické repliky plachetnice z 18... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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133. Novojičíňák překonal Atlantský oceán     
Skóre: 0.67 
Název: Novojičíňák překonal Atlantský oceán 
Zdroj: polar.cz 
Datum: 17.03.2017 
Autor: Nový Jičín, Petra Dorazilová 
Odkaz:   https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000007683/novojicinak-prekonal-atlantsky-ocean  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachting (2), Jachtingu, jachtař, Jachtařů 
Jachtingu se věnuje 18 let. V loňském roce založil spolu s dalšími příznivci novojičínský Yacht Club, který tu před více než 30 lety už jednou existoval. Podpořit sportovní oddíl se rozhodl dosti důrazným způsobem. Současně si splnil svůj dávný sen... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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134. Vítězství nad Veselím bylo vydřené, soupeřky Černé anděly řádně potrápily     
Skóre: 0.40 
Název: Vítězství nad Veselím bylo vydřené, soupeřky Černé anděly řádně potrápily 
Zdroj: homerlive.cz 
Datum: 16.03.2017 
Odkaz:   http://www.homerlive.cz/vitezstvi-nad-veselim-bylo-vydrene-souperky-cerne-andely-radne-potrapily/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Hájek 
Rozhodčí: Milan Hájek, Karel Macho, sedmimetrové hody 4/4, 3/2. Vyloučení: 3/3, Diváci:425. 

... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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135. 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: 16.03.2017 
Str.: 4 
Náklad: 227957 
Číslo: 64 
Rubrika: Panel deníku 
Odkaz:   http://domazlicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZD06404D.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
OTÁZKA: Osvědčila se podle vás inkluze – společné vzdělávání dětí zdravých a handicapovaných? 
Petr Matějka, 69 let, Domažlice, předseda Klubu českých turistů 

Pro tělesně handicapované ano, pro mentálně handicapované ne. Dřívější model byl lépe propracovaný. Výsledek se ukáže za řadu let. 

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka 

Ano. Navzdory krátké době pro posouzení, zda se inkluze osvědčila či nikoliv, věřím, že rozhodnutí bylo správné. 

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

Ne. Tohoto opatření jsem tedy tvrdým odpůrcem a nic hloupějšího snad ani neznám. Navíc jsem přesvědčen, že jsme měli školství na vysoké úrovni a mnoho změn bylo jen k horšímu. 

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

Myslím, že na jakékoliv závěry je ještě příliš brzy, ale podle dosavadního vývoje soudím, že inkluze není správná cesta. 

Josef Nejdl, 45 let, Domažlice, ředitel Muzea Chodska 

Ne, pedagogičtí pracovníci v součinnosti s psychology a rodiči by měli mít volnější ruku a děti "zařazovat" do vzdělávacího systému podle vlastních zkušeností a na vlastní (velkou) zodpovědnost. Žádný administrativní systém nenahradí zkušenost a cit(takhle fungovaly jednotřídky). 

Eva Gožďálová, 41 let, ředitelka domažlické vodohospodářské společnosti 

Ještě se neosvědčila, vždyť sotva začala. 

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

Z mého pohledu je to špatný směr. Každá skupina dětí potřebuje jiný druh vzdělávání a slučováním brzdíme obě skupiny. Je jistě celá řada protinázorů, ale z mého pohledu se inkluze příliš nepovedla. 

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

Ano i ne. Záleží, jak je kdo postiženej. Mentálně handicapovaní potřebují jiný přístup. 

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog 

Společné vzdělávání dětí zdravých a handicapovaných je věc nerealizovatelná. I když se o to budou nadšenci snažit a my jim to přejeme, ale nelze to. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 

Ne, nyní. České školství se potýká s důležitější výzvou (kvalita vzdělávání) a rozpočet je jen jeden. Navíc je cílem vzdělávacího procesu naučit a žáci se specializovanými potřebami potřebují speciální přístup. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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136. V roli fanouška     
Skóre: 0.65 
Název: V roli fanouška 
Zdroj: Brněnský deník 
Datum: 10.03.2017 
Str.: 16 
Náklad: 227957 
Číslo: 59 
Rubrika: Sport/Aktuálně 
Autor: (jap) 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Blanenský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U059y16D.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtař, jachtingu, jachting 
Ondřej Teplý 

kuřimský jachtař Číslo dvě po jachtingu je pro mě florbal, protože jsem ho dlouho hrál na závodní úrovni. Hraju ho rád pro zábavu i nyní a když je chvíle času, zajdu se podívat i na nějaký zápas. 
Od sedmi do osmnácti let jsem hájil barvy brněnských Buldoků. Nakonec přece jen i kvůli rodině, která se celá lodím věnuje, zvítězil jachting. 
Brněnským florbalistům však moc držím palce do play-off. Ve čtvrtfinále se střetnou s Vítkovicemi a myslím, že mohou uspět. 
V postup Buldoků doufám i proto, že bych se na ně rád zašel v Brně podívat. 
První dva domácí duely příští víkend však nestíhám, protože odjíždím na první Světový pohár na Mallorce. Snad mi to tedy vyjde v semifinále. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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137. Penze rostly, ale stát si na ně dál půjčuje miliardy     
Skóre: 0.64 
Název: Penze rostly, ale stát si na ně dál půjčuje miliardy 
Zdroj: Rokycanský deník 
Datum: 09.03.2017 
Str.: 4 
Náklad: 227957 
Číslo: 58 
Rubrika: Volební audit 
Autor: JAN KLIČKA 
Odkaz:   http://rokycansky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZR05804A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař 
Penzijní reformu zrušili, důchodcům přidávají rychleji a co nevidět zavedou pevný věk odchodu do penze v 65 letech. 
Až se bude na podzim Sobotkova vláda loučit, budou na ni starobní penzisté vzpomínat spíše v dobrém. U lidí ve středním věku, které penze teprve za pár let čeká, to tak jisté není. 
Když kabinet v lednu 2014 nastoupil, byl průměrný důchod 10 962 korun, což bylo 43,8 procenta tehdejší průměrné hrubé mzdy. Letos v lednu se penze zvýšily o 309 korun, jejich průměr bude odhadem 11 700 korun a těsně se udrží mezi 41 až 42 procenty průměrné hrubé mzdy v ČR. Je tak možné, že Sobotkova vláda – přes velkou snahu – skončí s horším výsledným poměrem důchody/platy, než začínala. Prostě mzdy vystřelily nahoru takovou rychlostí, že to penze nestačily dohnat. 
Valorizace nicméně zrychluje – vláda může nově penze zvyšovat až o 2,7 procenta nad zákonnou hranici (pravidelně se valorizuje na začátku roku, a to o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen). Ve hře je navíc návrh ČSSD, aby se penze napříště pravidelně zvyšovaly o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Starobní penzi nyní pobírá 2,4 milionu Čechů. 
Sobotkova vláda přišla do šťastné doby. Ekonomika po celou dobu rostla (loni o 2,3 procenta), nezaměstnanost klesala, a tím pádem se vybíralo více na sociálním pojištění. Ani relativní ekonomická hojnost ale nedokázala státní penzijní účet posunout do účetního plusu. 
Loni si vláda na penze musela půjčit z jiných kapitol (naštěstí jinak přebytkového) státního rozpočtu kolem 15 až 18 miliard korun. 
Je to výrazně lepší než dříve (viz tabulka), ale ekonomika začne už letos zpomalovat a dětí, budoucích plátců, je málo. Zvýšit lidem i firmám odvody sociálního pojištění si zatím nikdo z politiků netroufne. Už teď jsou náklady na zaměstnance v ČR vysoké – podle Eurostatu jsou u nás tzv. 
nemzdové náklady dokonce šesté nejvyšší v EU (data za rok 2015). "Demografie je neúprosná. Dnes připadá 2,13 poplatníka důchodového pojištění na jednoho důchodce, odhaduje se, že v roce 2060 se tento poměr vyrovná na 1 : 1," říká prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop. Jen státní průběžný systém to podle něj neutáhne. Sobotkův kabinet přitom zrušil soukromé spoření ve II. 
pilíři bez náhrady a zůstalo jen klasické spoření ve III. 
pilíři, které se většího zatraktivnění dočkalo až letos. 
Za zmínku stojí i zafixování věku odchodu do penze – dnešní neomezený věk má být nahrazen odchodem v 65 letech s tím, že každých pět let se tento údaj přepočítá. Cílem je, aby lidé v důchodu strávili cca čtvrtinu života. Sněmovna má o této novince rozhodnout na jaře. 
Jinak ale žádná výraznější reforma státních penzí za čtyři roky nenastala. Ostatně vláda ji v programovém prohlášení ani výslovně neslibovala. Co slíbili (zrušení II. pilíře a lepší valorizace), to šéfové koaličních stran většinou dodrželi. 
Černé puntíky mohou být v zásadě dva: zaprvé ministerstvo práce dosud nemá nový počítačový systém na výplatu důchodů. Jede se na 20 let starých programech. 
Druhou výtkou je slibovaný plán na dlouhodobou udržitelnost penzí. Odborná komise, která byla ustavena, přinesla spíše útržkovité nápady. A i v rámci vládní koalice na nich panovala jen částečná shoda. 

--- 

SPLNĚNO na 80 % 

Následují díly 

16. 3. – Strašák jménem inkluze. Je správné míchat ve třídách zdravé a hendikepované děti? 
23. 3. – Sociální dávky. Zvýší se přídavky na děti? 

Důchodová inventura 

Palec nahoru 

Rychlejší valorizace 
Zavedení hornických penzí (o sedm let dříve než ostatní) 
Zvýšení daňového odpočtu na spoření ve III. pilíři z 12 na 24 tisíc Kč (od 2017) 
Zvýhodnění pro firmy z 30 na 50 tisíc (od 2017) 
Penzijní spoření je možné zavést i pro děti 

Palec dolů 

Téměř nulová reforma na státních penzích, zásluhovost je minimální 
Zrušení II. pilíře – nastřádané peníze se lidem naštěstí vrátily 
Finanční nedostatek osamělých penzistů. Téměř každý 20. starobní důchodce či důchodkyně trpí materiálním nedostatkem. 

--- 

Vážení čtenáři, na sklonku funkčního období vlády redakce Deníku připravila seriál 'volebních auditů', které se zaměří na vybrané body z programu kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky. Co se kabinetu povedlo a kde naopak v uplynulých čtyřech letech selhával? Připravili jsme pro vás shrnutí hlavních změn na celostátní úrovni, pohled z našeho regionu a k tomu exkluzivní "Panel Deníku": výsledky ankety mezi bezmála tisícovkou regionálních osobností, které okomentují jednotlivá témata. Začínáme penzemi... 

INDEX DENÍKU pohledem republiky 

UDĚLALA VLÁDA SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ, KDYŽ ZRUŠILA II. PILÍŘ PENZIJNÍHO SPOŘENÍ? 

Nejviditelnějším krokem Sobotkovy vlády v oblasti reformy penzí bylo zrušení II. pilíře, který zavedla Nečasova vláda. Od roku 2013 bylo možné přesměrovat do druhého pilíře tři procenta z vyměřovacího základu příjmu, tedy poslat je do vlastního spoření ve fondech. K tomu bylo ještě potřeba přidat částku ve výši dvou procent ze svého. Možnosti využilo přes 83 000 lidí, kteří vyvedli 1,19 miliardy korun. 
Žádnou náhradu za II. pilíř vláda nezavedla. 

Podle 63,9 procenta panelistů Deníku z celé ČR bylo zrušení II. pilíře dobrým krokem, o opaku je přesvědčeno 36,1 procenta dotázaných. Odpovídalo 721 lidí. 

pohledem kraje 

Podle 68,8 procenta panelistů Deníku z Plzeňského kraje bylo zrušení II. pilíře dobrým krokem, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 48 lidí. 

Odpovědi vybraných panelistů, které Deník pro vyhodnocení volebního auditu oslovil v našem regionu 

- OTÁZKA: Udělala vláda správné rozhodnutí, když zrušila druhý pilíř penzijního spoření? 

Miroslav Jedlička, 55 let, předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska, významná fotbalová osobnost 
Ano. Zrušení druhého pilíře penzijního spoření hodnotím jako správný krok. Šlo o konfrontaci politických stran a lidé do něho příliš nevstupovali. 

Petr Kounovský, 52 let, ředitel Domova sociálních služeb v Liblíně 
Ano. Špatné prodejní výsledky byly pádným argumentem pro jeho zrušení. 

Jana Aubrechtová, 56 let, ředitelka knihovny v Rokycanech 
Ano. Penzijním prostředkům by hrozilo vytunelování nebo zestátnění. 

Zdeněk Vejvoda, 42 let, etnomuzikolog 
Ne. Nicméně arogantní silové chování vládnoucích koalic, prosazování závažných hospodářských reforem bez širší politické shody není – jak se i v tomto případě znovu ukazuje – v zájmu České republiky. Jeden směr řešení spadl pod stůl a jiný je stále v nedohlednu. 

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog 
Ano, vláda udělala správné rozhodnutí. V opačném případě by jednotlivci přišli o většinu, ne-li všechny peníze. Toto lze sledovat i v jiných státech celého světa, kde tato situace již nastala. Byla to vlastně otázka rozpracovanosti finanční oligarchie. Něco podobného lze sledovat na Ukrajině. 

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže 
Ano. Druhý pilíř byl dobrou myšlenkou, ale nepřinášel zajímavé zhodnocení financí, nepřinášel žádnou garanci a omezoval v nakládání s vlastními penězi. Rozhodnutí mi tedy nevadí. Je to jasný signál, že se sami musíme víc snažit. 

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra 
Ne. Penzijní systém byl, a nyní stále je, dlouhodobě pro stát neudržitelný. Druhý pilíř se snažil snížit zátěž státu a podpořit odpovědné občany ve spoření na penzi. Zrušil se tak jediný fungující nástroj důchodové reformy a to bez jakéhokoliv návrhu nového řešení. 

Rostislav Judl, 46 let, učitel a ředitel ZŠ a MŠ Mirošov 
Ano, byl výhodný jen pro někoho. Nebyl spravedlivý k nízkopříjmovým vrstvám. 

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor 
Ano. Když někomu něco podepíšu a pak za to musím platit až do smrti, říká se tomu v pohádkách čertův úpis. 

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku v Ledcích u Plzně, který pomáhá lidem s duševním onemocněním 
Ano, šlo o nesystémové řešení, které zvýhodňovalo jen úzkou skupinu a narušovalo ten první základní pilíř. 

Roman Černík, 43 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni 
Ano, šlo o nesystémové řešení, které zvýhodňovalo jen úzkou skupinu a narušovalo ten první základní pilíř. 

Vladislav Galuška, 51 let, manažer, trenér a předseda Klubu vodních sportů Sušice 
Ne. Bylo to prosté boření něčeho, co nedostalo šanci na prokázání životaschopnosti. Otázka však je, zdali by jakákoli česká vláda uspořený peníz dokázala ochránit. Takže ve finále rozhodnutí mohlo být i správné, protože zrušením druhého pilíře vláda ochránila finance občana před svojí vlastní neschopností. 

Jaroslava Kopecká, 46 let, Klatovy, pořadatelka modelingových kurzů 
Ne. Druhý pilíř byl určen bohatým a obíral chudé lidi o státní penzi. Ukazuje se, jak je bláhové, když politici nemají zkušenost z byznysu. Chyba byla, že byl dobrovolný, jako povinný by měl větší šanci na přežití. 

Hana Kristová, 58 let, šéfka Galerie Klatovy/Klenová 
Ne. Druhý pilíř penzijního spoření sice nebyl výhodný pro všechny, ale jeho zrušení vrátilo situaci k výchozímu stavu a vláda nepřišla, byť i jen s představou, jak se bude prohlubující se deficit důchodového účtu řešit. 

Srovnání: Důchod versus plat za Sobotkovy vlády 

Rok Průměrná mzda v hrubá ČR Průměrná penze Relace (v %) 
2013 25 035 10 962 43,8 
2014 25 768 11 065 42,9 
2015 26 467 11 331 42,8 
2016 27 220* 11 441* 42 
* jde o data za 3. čtvrtletí 2016 
Důchodový účet – více se vydá, než vybere (v mld. Kč) 

Rok Příjmy Výdaje Rozdíl a výdajů příjmů 

2008 310,9 304,9 6 
2009 301,1 331,6 -30,5 
2010 308,5 337,8 -29,3 
2011 319,5 359,1 -39,5 
2012 323,3 372,8 -49,4 
2013 323,8 373,4 -49,7 
2014 333 376,4 -43,4 
2015 352 385,5 -33,5 
2016* – 15 až 18 miliard *(odhad) 

ZDROJ: MPSV, ČTK, DENÍK 

FOTO: SHUTTERSTOCK 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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138. DB Schenker do jachtařského závodu EFG Sailing Arabia - The Tour postavil ryze ženskou posádku     
Skóre: 0.79 
Název: DB Schenker do jachtařského závodu EFG Sailing Arabia - The Tour postavil ryze ženskou posádku 
Zdroj: eulog.cz 
Datum: 08.03.2017 
Odkaz:   http://www.eulog.cz/cs/clanky/db-schenker-do-jachtarskeho-zavodu-efg-sailing-arabia-the-tour-postavil-ryze-zenskou-posadku/?m=a03&id=7902  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regaty (2), jachtaře, jachtařek 
V sedmém ročníku jachtařské regaty EFG Sailing Arabia - The Tour na účastníky čekalo763 námořních mil (cca 1413 km) dlouhý kurz, při kterém projeli Perský záliv. Nejprestižnější podnik na Středním východě se koná jednou ročně. Pro jachtaře je závod zajímavý především střídáním jednotlivých etap... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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139. Učitel Karfík brázdí Atlantik!     
Skóre: 0.65 
Název: Učitel Karfík brázdí Atlantik! 
Zdroj: Aha! 
Datum: 04.03.2017 
Str.: 7 
Náklad: 100571 
Číslo: 54 
Rubrika: Aktuálně 
Autor: (höh) 
Odkaz:   http://www.ahaonline.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: B6CA17540701.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtingu (2), regat 
Námořní kapitán Miroslav Vladyka na jachtě na Kanárech 

PRAHA – Upsal duši mořským vlnám. Miroslav Vladyka (57), známý jako učitel Karfík ze seriálu My všichni školou povinní, má kapitánské zkoušky a tráví vzácné volné chvíle na jachtě na Kanárských ostrovech. 

Před týdnem si herec nadělil dovolenou na ostrově Gran Canaria, kde si ho všimla čtenářka Aha!. "Pan Vladyka vypadal velice spokojeně. Byl na palubě jako doma," popsala. Zachytila Mirka na patnáctimetrové jachtě MARUSIA 1, takže na žádné malé kocábce. 

S Vydrou na moře 

Taky sám herec není žádný začátečník. Zkoušky má už 13 let a na rozbouřené moře se s ním nebojí například další herecký dobrodruh Václav Vydra (61) s manželkou Janou Bouškovou (62). Už spolu na jachtě trávili nejednu dovolenou. 

Zachránil dítě 

Vladyka je ale jako doma i na sladké vodě. Loni na Slapech zachránil pětiměsíční holčičku z potápějícího se přívozu. Zoufalá matka držela dítě nad hlavou, sama po prsa ve vodě. Nebýt hercovy duchapřítomnosti, mohlo vše skončit tragicky. "Byla to samozřejmost," řekl pak jen skromně. 

Zvládl i Everest 

Vladyka ale miluje i výšlapy do přírody. "Nezáleží na tom, kde. Můj zatím nejvyšší byl mezi Jižním sedlem a ledovcem Khumbu v Himálaji na Everestu ve výšce sedm tisíc metrů nad mořem," prozradil oblíbený herec. 

Mistr světa v jachtingu 

Přestože nemáme moře, tak se v roce 2009 stali amatérskými mistry světa v námořním jachtingu Češi! Pro mnohé překvapivě zabodovala posádka lodi Bohemia Express. Na palubě byl i Miroslav Vladyka. 

Foto: 1984 My všichni školou povinní 
Foto: Vladyka jako učitel Karfík. 
Foto: 2017 Ranní kávička chutná na jachtě úplně jinak než doma u stolu. 
Foto: Jeho jachta kotví v přístavu Puerto de Mogán na ostrově Gran Canaria. 
Foto: Vladyka se pravidelně zúčastňuje i závodu regat, který se koná v Praze. 
Foto: Boušková 
Foto: Výborná 
Foto: Vydra 
Foto: Vladyka 
Foto ara 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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140. Konec vlády vodních sportů na Mělnicku. Sportovcem roku je žokej Josef Bartoš!     
Skóre: 0.64 
Název: Konec vlády vodních sportů na Mělnicku. Sportovcem roku je žokej Josef Bartoš! 
Zdroj: Mělnický deník 
Datum: 03.03.2017 
Str.: 14 
Náklad: 227957 
Číslo: 53 
Rubrika: Mělnicko - sport 
Autor: BARBORA WALTEROVÁ 
Odkaz:   http://www.melnicky.denik.cz  
ProfilID: ISA 
Domicil: SE05314A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtař, jachtařky 
Získal bronz na Velké pardubické a dvě zlata na italském šampionátu a v Miláně. 

Mělník – V prestižní anketě Nejúspěšnější sportovec Mělnicka za rok 2016 pomyslné žezlo opustilo vodní sporty, které kralovaly po uplynulých sedm ročníků. 
Sportovcem roku se stal žokej Josef Bartoš z Nebužel, který skončil loni na stříbrné příčce za vodním lyžařem Adamem Sedlmajerem. Ten si odnesl prvenství už pětkrát. 
"Přiznám se, že mě ocenění překvapilo," řekl skromně šestatřicetiletý Josef Bartoš, který tvrdil, že se cítí stále na pětadvacet a závodit bude ještě pořádně dlouho. Je jisté, že je nejlepším žokejem současnosti v celé naší republice, ale pomalu dobývá i evropské státy. Čelní pořadí v deseti kategoriích, do nichž sportovní kluby nominovaly více než sedm desítek sportovců i týmů, bylo slavnostně odtajněno během včerejšího galavečera v zaplněném sále v Masarykově kulturním domě v Mělníku. 
Dlouhé čtyři roky držel Adam Sedlmajer prim. Při vyhlašování ankety za rok 2013 byl překvapivě až desátý, za rok 2014 poskočil na sedmé místo a loni opět kraloval. Letos 
královskou korunu Bartošovi. 
Ten v říjnu obhájil bronzovou příčku na nejprestižnějším dostihovém závodě na Velké pardubické. 
I když mu za rok 2015 bylo dodatečně uděleno druhé místo kvůli dopingu vítěze. "Na taxisův příkop se nedá nijak připravit, kůň musí mít zkušenosti a jezdec ho musí dobře navézt," vysvětlil Bartoš. Zlatou medaili získal na italském šampionátu, zvítězil už v 35 překážkových závodech. První místo vybojoval i na Velké ceně v italském Miláně, získal spoustu dalších vítězství v dostizích v Polsku i ve Švýcarsku. 

STŘÍBRO A BRONZ PRO VODNÍ SPORTY 

Druhé místo patří mělnické veslařce Anně-Marii Mackové, bronzovou příčku obsadil loňský vítěz Adam Sedlmajer. 
Čtvrté místo bylo uděleno vodní lyžařce Anně Češpivové, pátý pak byl karatista z Neratovic David Le, šestá jezdkyně na koni Denisa Vegrichtová, sedmá bojovnice taekwonda Anna Miškovská, osmý jachtař Petr Fiala. Mělnický boxer Jan Gazdík obsadil deváté místo a desátým sportovcem Mělnicka je karatista Pavel Zach. 

NEJLEPŠÍM KOLEKTIVEM HOKEJISTÉ 

Kategorie kolektivů ovládli mělničtí hokejisté a jachtařky Michaela Kořanová a Lenka Mrzílková z Neratovic. Hvězdou Deníku se letos stal karatista z neratovického Dragonu Matyáš Miller. 
Na pódiu se po celý večer, který se konal pod taktovkou České unie spotu, Mělnického deníku a agentury Sport Action, jako na běžícím pásu střídali jen samí mistři, vicemistři a medailisté. 

TALENTY JSOU Z BOJOVÝCH SPORTŮ 

Talenty roku se staly karatista Daniel Brejcha z Dragonu Neratovice, taekwondista Jiří Beránek z Mělníka a jezdkyně Eliška Hasnedlová. 

TRENÉR TAEKWONDA LETOS PODRUHÉ 

Další z cen v kategorii Trenér roku zamířila k mladému trenérovi mělnického taekwonda, který tuto kategorii vyhrál už loni. Martin Moták je dlouholetým koučem dětí, sám je přitom ještě základním kamenem reprezentace a zároveň držitelem 5. danu. Je mnohonásobným mistrem České republiky, působí rovněž jako mezinárodní rozhodčí, kterého si žádají na mnoha zahraničních turnajích. 

KRAJÁNKEM ROKU JE TENISTA 

Jan Šátral si odnesl v regionální sportovní anketě ocenění Krajánek roku. Mělnický tenista na US Open postoupil z kvalifikace a podlehl ve druhém kole Gaelu Monfilsovi. Získal dvakrát první místo na challengeru v Marburgu a v Římě. Drží si 136. místo v žebříčku ATP, reprezentoval Českou republiku v Davisově poháru v Austrálii a zároveň je hráčem ČLTK Praha. 

V SÍNI SLÁVY BUDE I LIMPRECHT 

Do síně slávy byl uveden Petr Limprecht, předseda a zakladatel klubu Taekwondo Hansoo v Mělníku s více než dvacetiletou tradicí. Zároveň je mnohonásobným mistrem České republiky a mezinárodním rozhodčím působícím na vrcholných akcích jako mistrovství Evropy a světa. Je držitelem 5. danu v taekwondu a vedoucí české reprezentace. A nejen že jde o mezinárodního instruktora tohoto bojového umění, ale zároveň je i předsedou sportovní komise města Mělníka. Limprecht si z pódia odnesl i čestné uznání za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu od výkonného výboru České unie sportu. 

BRONZOVÁ MEDAILE Z RIA DE JANEIRA 

Ocenění pro handicapovaného sportovce si vysloužil stolní tenista Jiří Suchánek. Rodák z Chlumína získal na letních paralympijských hrách v Riu de Janeiru bronzovou medaili ve čtyřhře. 
Cenu Fair play získala Zdeňka Sekulová. 

Přehled vítězů 

2009, 2010, 2011, 2012, 
2015 

Adam Sedlmajer 

2013 

Anna Koblencová 

2014 

Petr Fiala 

2016 

Josef Bartoš 

předává Druhé místo patří veslařce AnněMarii Mackové a bronzovou příčku obsadil Adam Sedlmajer. 

Foto: PETRA LIMPRECHTA odvedla do síně slávy i dcera Lucinka, kterou moderátor Radek Šilhan obdaroval plyšovým medvídkem. 
Foto: SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU. Ocenění z rukou sportovní redaktorky Barbory Walterové přijal mladý karatista Matyáš Miller. 

Foto: Quido van Kout (2x) 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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141. Republiku si třikrát pozlatil     
Skóre: 0.40 
Název: Republiku si třikrát pozlatil 
Zdroj: idobryden.cz 
Datum: 01.03.2017 
Odkaz:   http://www.idobryden.cz/sportovec-okresu/republiku-si-trikrat-pozlatil/72ceabf8-fc7c-11e6-9afc-005056ab0011/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatě 
Na mezinárodní regatě v Piešťanech si pak na půlkilometrové trati vyjel zlato a na dvoustovce a kilometru stříbro. Na závěr sezony dokázal přidat další zajímavé výsledky na závodech Olympijských nadějí v maďarském Szegedu. "Dvoustovka se mi vůbec nepovedla, vůbec nevím, co se se mnou stalo, musel jsem se spokojit s devátým místem... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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142. Cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí v PVA EXPO PRAHA     
Skóre: 0.81 
Název: Cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí v PVA EXPO PRAHA 
Zdroj: turistika.cz 
Datum: 28.02.2017 
Autor: Kolem Světa Karavanem 
Odkaz:   http://www.turistika.cz/clanky/cestovatelsky-festival-kolem-sveta-karavanem-a-lodi-v-pva-expo-praha  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: JACHTING (2), David (2), Křížek (2), jachtařů, jachtaře, jachtingu 
13:00 – 13:50: NA PLACHETNICI SEVERNÍ EVROPOU: RUSKO, FINSKO, ŠPICBERKY (přednáší Zdeněk Žižka)  
Parta jachtařů z nejstaršího "Českého Yacht Klubu" na plachetnici Bagatela systematicky navštěvuje odlehlé mořské i jezerní oblasti na severu Evropy... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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143. Novojičínský jachtař si splnil dětský sen. Na malé jachtě přeplul Atlantik     
Skóre: 0.67 
Název: Novojičínský jachtař si splnil dětský sen. Na malé jachtě přeplul Atlantik 
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz 
Datum: 28.02.2017 
Autor: Michal Polášek 
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/novojicinsky-jachtar-si-splnil-detsky-sen-na-male-jachte-preplul-atlantik--1703049  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař (4), jachtingu 
Téměř čtyři týdny strávil plavbou přes Atlantik novojičínský jachtař Jaromír Radkovský. Spolu s dalšími třemi členy posádky zažil na desetimetrové jachtě mořskou nemoc, frustraci ze slabého větru nebo strach ze srážky s velrybou nebo vypadlým kontejnerem z lodi... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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144. Křížek s Harmáčkem už trénují na prestižní sérii     
Skóre: 0.42 
Název: Křížek s Harmáčkem už trénují na prestižní sérii 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 18.02.2017 
Str.: 19 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 246620 
Číslo: 42 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: m042w19c.txt 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2) 
PLZEŇ David Křížek a Milan Harmáček, posádka týmu Masterlan, je jako první česká jachtařská dvojice v historii oficiálně přihlášena do prestižní světové série "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. 
"Přihlášení vyžadovalo celou řadu dokumentů, ale celý proces proběhl zdárně. V celé tour může startovat pouze šestnáct lodí, další čtyři budou závodit na divokou kartu," uvedl Plzeňan David Křížek. 
Tým Masterlan si účast zajistil na konci loňské sezony, když dokončil sérii Flying Phantom Series 2016 na celkovém devátém místě. Nyní probíhají jednání se skupinou potenciálních partnerů týmu, na konci března už pořadatelé schválí grafiku lodí. "Extreme Sailing Series oslovila v loňském roce prostřednictvím médií přes 45 milionů lidí. A letos by to mělo být ještě více," informoval Křížek. 
S parťákem Harmáčkem mají v plánu tréninkový kemp v chorvatském Zadaru, poté se budou připravovat v Česku. První závod je na programu už 18. května v La Baule ve Francii, velká show se poté chystá na 29. červen na Madeiru. 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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145. Veletrh FOR CARAVAN nově v souběhu se specializovanou výstavou lodí FOR BOAT     
Skóre: 0.64 
Název: Veletrh FOR CARAVAN nově v souběhu se specializovanou výstavou lodí FOR BOAT 
Zdroj: turistika.cz 
Datum: 17.02.2017 
Autor: Karel Wolfovi 
Odkaz:   http://www.turistika.cz/clanky/veletrh-for-caravan-nove-v-soubehu-se-specializovanou-vystavou-lodi-for-boat  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting, David, Křížek 
50: Extrémní jachting (přednáší David Křížek)  
15.00 – 15.50: 10 let cesty za snem La Grace (přednáší Josef Dvorský)  
16... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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146. Jachtař Křížek se zúčastní závodů extrémní série     
Skóre: 0.66 
Název: Jachtař Křížek se zúčastní závodů extrémní série 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 15.02.2017 
Str.: 13 
Náklad: 227957 
Číslo: 39 
Rubrika: sport plzeňsko 
Autor: (kuč, tit) 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: PD03913D.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtař 
Plzeň – Plzeňský jachtař David Křížek se s Milanem Harmáčkem, kolegou z týmu Masterlan, zúčastní závodů Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. 
V sérii může startovat pouze 16 lodí, z nich čtyři budou závodit na divokou kartu. Tým Masterlan si účast zajistil už na konce minulé sezony, když dokončil Flying Phantom Series 2016 na 9. místě. 
Posádka se nyní chystá trénovat na přelomu února a března v chorvatském Zadaru a následně i v České republice. První závod série začne v La Baule ve Francii 18. května. 
Nyní probíhají jednání se skupinou potenciálních partnerů týmu. Vše musí být uzavřeno do konce března, kdy pořadatel schválí grafiku lodi. Série Extreme Sailing Series loni oslovila prostřednictvím médií více než 45 milionů lidí. 

Program: La Baule (Francie) 18.-21. května, Madeira (Portugalsko) – 29. června – 2. července, Evropa 20.-23. července, Hamburk (Německo) 10.-13. 
srpna a Cardiff (Velká Británie) 25.-28. srpna. 

Foto: TÝM MASTERLAN ve složení David Křížek - Milan Harmáček je prvním týmem přihlášeným do jachtařské závodní série Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. 
Foto: Martina Barnetová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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147. Loď bude na suchu     
Skóre: 0.42 
Název: Loď bude na suchu 
Zdroj: Týden u nás 
Datum: 15.02.2017 
Str.: 7 
Číslo: 7 
Rubrika: Co týden dal 
Autor: (jch) 
Odkaz:   http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/regionalni-deniky/denik-jizni-morava.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: RG07D07B.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: JACHTAŘ, jachtaři 
JACHTAŘ PETR ŠVANCARA Z LETOVIC ŘÍKÁ: 

Letovice – Vodní nádrž Letovice, kterou místní nazývají podle říčky Křetínky, jež ji napájí, je oblíbená i mezi jachtaři. Na lodi tam plachtí třeba Petr Švancara z Letovic. "I když není přehrada velká, tak je to zde na lodi fajn," říká. 

- Víte, že Povodí Moravy chce upravit hráz Křetínky a snížit její hladinu? 

Nějaké informace se ke mně dostaly. Vím, že se to nikomu nelíbí. Okolním obcím, turistům ani rybářům. Snad se najde řešení, které bude přijatelné pro všechny. 

- Jak by vás úbytek vody v nádrži omezil? 

Asi bych s lodí vůbec nevyjel. Plocha přehrady by byla po upuštění vody miniaturní. Hlavní problém vidím v tom, jak dostat loď na hladinu. V létě sem jezdí navíc spousta lidí na koupání, na ryby nebo na dovolenou. Je to turisticky atraktivní místo. Otázkou také je, jak by se pak přehrada napustila, když jsou v poslední době suchá léta a zimy bez sněhu. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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148. O jachtaři roku rozhodla olympiáda     
Skóre: 0.96 
Název: O jachtaři roku rozhodla olympiáda 
Zdroj: Tučňák 
Datum: 13.02.2017 
Str.: 11 
Náklad: 421240 
Číslo: 2 
Rubrika: Obrazem z Prahy 4 
Autor: (red) 
Odkaz:   http://www.praha4.cz  
ProfilID: ISA 
Domicil: J2NA17021101.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Jachtařem, jachtařkou, Sailing, Team, jachtařce, Českého, svazu, jachtingu, regatě, jachtařů, jachtaři, Tři, sestry 
Jachtařem, přesněji jachtařkou roku 2016 se stala zkušená závodnice Veronika Kozelská Fenclová z Jacht Clubu Praha 12. Výsledky tradiční ankety Českého svazu jachtingu opanovala už pošesté. Hlasující tak ocenili zejména dvanácté místo v lodní třídě Laser Radial na olympijské regatě na OH v brazilském Riu de Janeiro, kde si vedla nejlépe z českých jachtařů. Mezi muži i juniory kraloval Ondřej Teplý z Jachtklubu Brno, v družstvech uspěli jachtaři závodící za Tři sestry Sailing Team. K vyhlášení výsledků došlo v restauraci se symbolickým názvem Korkorán v Podolí a slavnostní vyznění večera podpořila městská část Praha 4. 

Foto: Zástupce starosty Zdeněk Kovářík gratuluje Veronice Kozelské Fenclové, nejlepší jachtařce loňského roku. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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149. Čtyřka lehkých vah už na olympiádě nebude, rozhodla veslařská federace     
Skóre: 0.42 
Název: Čtyřka lehkých vah už na olympiádě nebude, rozhodla veslařská federace 
Zdroj: Sport.cz 
Datum: 11.02.2017 
Číslo: 42 
Rubrika: Vodní sporty 
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/853859-ctyrka-lehkych-vah-uz-na-olympiade-nebude-rozhodla-veslarska-federace.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D4Ma17420019.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regatě (2) 
Podle veslařské federace to byl "jediný možný návrh, který měl reálnou šanci, aby ho přijal výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru". Pokud MOV změnu programu letos v červenci schválí, budou mít v olympijské regatě za tři roky ženy a muži shodně sedm medailových disciplín. 

Podle veslařské federace to byl "jediný možný návrh, který měl reálnou šanci, aby ho přijal výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru". Pokud MOV změnu programu letos v červenci schválí, budou mít v olympijské regatě za tři roky ženy a muži shodně sedm medailových disciplín. 

"Tak je to oficiální. Jedna z nejnapínavějších a nejatraktivnějších disciplín končí v olympijském programu. Závod lehkých čtyřek na OH v Riu tak byl posledním závodem v této disciplíně. Smutné rozhodnutí pro lehké veslování... Teď jen zbývá naučit se se dvěma vesly," uvedl na facebooku český veslař Miroslav Vraštil, jenž v Riu závodil právě v lehké čtyřce. 

Čtyřka bez kormidelníka lehkých vah byla v programu OH od Atlanty 1996. V ženské čtyřce získaly loni na mistrovství světa neolympijských disciplín titul Britky. 

Dalším krokem k genderové vyváženosti je dnešní rozhodnutí FISA, že kormidelníky ženských a mužských osmiveslic budou moci být jak ženy, tak muži. 

URL| https://www.sport.cz/clanek/853859-ctyrka-lehkych-vah-uz-na-olympiade-nebude-rozhodla-veslarska-federace.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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150. Čtyřka lehkých vah už na olympiádě nebude, rozhodla veslařská federace     
Skóre: 0.42 
Název: Čtyřka lehkých vah už na olympiádě nebude, rozhodla veslařská federace 
Zdroj: sport.cz 
Datum: 11.02.2017 
Autor: Ondřej Synek 
Odkaz:   https://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/clanek/853859-ctyrka-lehkych-vah-uz-na-olympiade-nebude-rozhodla-veslarska-federace.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatě (2) 
Pokud MOV změnu programu letos v červenci schválí, budou mít v olympijské regatě za tři roky ženy a muži shodně sedm medailových disciplín. 

Podle veslařské federace to byl "jediný možný návrh, který měl reálnou šanci, aby ho přijal výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru"... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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151. Sám uprostřed oceánů     
Skóre: 0.68 
Název: Sám uprostřed oceánů 
Zdroj: Téma 
Datum: 10.02.2017 
Str.: 40 
Číslo: 6 
Rubrika: Rozhovor 
Autor: Silvie Špačková 
ProfilID: ISA 
Domicil: L5MA17064001.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: jachtingu (4), jachtařem, jachting, Jachtař 
Na mořích a oceánech strávil dohromady několik let. Kolik tisíců námořních mil zdolal, už snad ani nejde spočítat. RICHARD KONKOLSKI (73), asi nejslavnější český mořeplavec (vedle Rudolfa Krautschneidera), získal na svých plavbách mnoho prvenství a vytvořil i několik světových rekordů. Stal se třeba prvním sólo jachtařem, který sám třikrát obeplul zeměkouli. Při své první cestě dokonce na druhé nejmenší lodi v historii jachtingu. Jak se žije dlouhé měsíce o samotě na malé lodi? Dá se přežít divoký hurikán a otočení lodi dnem vzhůru? Proč musel nouzově přistát na ostrově Svaté Heleny a proč už neloví žraloky? 

- Byl jste první člověk na světě, který sám třikrát obeplul zeměkouli. Jak dlouho taková cesta trvá? 

První plavba byla na malé Niké I., to bylo druhé nejmenší plavidlo na světě, a plavba mi trvala tři roky. Roku 1972 jsem vystartoval na svůj první sólo závod přes Atlantik z Anglie do Ameriky a ze Spojených států jsem pak pokračoval dál kolem světa. To už ale žádný závod nebyl, byla to sólo volná plavba, během které jsem se živil vším možným, protože jsem vystartoval jen s pěti dolary. V americkém Newportu jsem třeba udělal v jednom domě střechu a kuchyň, v New Yorku jsem tři měsíce pracoval jako řezník, v Jižní Africe jsem jednomu člověku postavil barák. 

- A co ty druhé dvě cesty kolem světa? 

To už byly závody, které měly čtyři etapy: z amerického Newportu do Kapského města, poté do Sydney, následně do Ria de Janeira a zpátky do Newportu. První se plul v roce 1982. Dva roky jsem v Polsku připravoval na závod loď, Niké II., o trochu větší než ta první, ale nakonec mě funkcionáři ze Svazu jachtingu nechtěli z Československa pustit. Tak jsem vyplul bez povolení. A opět bez peněz. Závod kolem světa mi trval 203 dnů, udělal jsem pět světových rekordů, doma mě ale mezitím obvinili z pošpinění dobrého jména Československa a odsoudili na 11 let. Tak už jsem se domů ani nevracel, do vězení se mi nechtělo. 

- Proto jste zůstal v Americe? 

Ano, závod končil v Newportu, tak jsem tam rovnou zůstal. Byla to Mekka jachtingu, doufal jsem, že otevřu jachtařskou školu a budu jachting učit. Ale z toho sešlo, protože tam neuznávaly evropské kapitánské zkoušky, a abych mohl udělat ty americké, musel bych být americkým občanem. A získat občanství byla otázka sedmi let. Tak jsem se zpočátku živil stavařinou a později jsem si vybudoval mediální studio a věnoval se filmování, hlavně filmům s námořní tematikou. A o čtyři roky později jsem vyrazil na třetí plavbu kolem světa. Ta byla o 41 dnů kratší než ta druhá. Plul jsem ji zase na Niké II., na lepší loď jsem neměl. Všichni ostatní měli daleko větší a modernější lodě, speciálně postavené pro tento závod. Také jsem byl jediný závodník bez sponzora a s omezeným vybavením. Přesto jsem vylepšil své rekordy a udělal ještě další. 

- Jaké vybavení vám na lodi chybělo? 

Třeba při prvním závodu jsem neměl generátor na výrobu proudu, takže jsem musel plout na lodní motor, na který jsem namontoval dva alternátory, abych nabil baterie pro osvětlení, vysílačku a autokormidlo. Většina závodních jachet má zabudovaný motor pro plavbu na start a pohyb v přístavech. Závody se však plují výhradně na plachty, takže po dobu závodu musí být lodní šroub sejmutý, nebo je lodní hřídel se šroubem zapečetěna. Problém ale je, že lodní motor je podstatně větší a spotřebuje více pohonných hmot než generátor, a zpomaluje plavbu... Léta jsem také používal sextant (přístroj pro určení zeměpisné polohy měřením úhlu mezi nebeskými tělesy a hladinou moře, pozn. red.) a ostatní už měli satelitní navigaci. 

- Takže jste se orientoval podle oblohy? 

Jistě. GPS ještě neexistovala. Až ve druhém závodě už jsem měl taky satelitní navigaci, ale ta určovala pozici jen několikrát denně. Na Atlantiku sedmkrát, tam bylo lepší pokrytí, na Pacifiku třeba jen čtyřikrát. Ale když jsem plul třeba závody přes Atlantik, tak na severu driftují ledovce, je tam mlha, slunce ani hvězdy nevidíte třeba čtrnáct dnů a ani výpočtem dráhy na základě rychlosti a směru nevíte přesně, kde jste. Proudy nebo vítr vás mohou zanést nalevo nebo napravo. Dnes je to už ale hračka, každý má GPS rovnou na telefonu. 

- Jak jste na moři zvládal samotu? 

To mi nevadilo. Musel jsem udělat i měsíční nominační plavbu, kdy jsem plul sám přes Severní moře a zpět, aby mě přijali k závodu. Ale samozřejmě že když je člověk na moři sám v bouři, je promočený u kormidla, nebo má nějakou havárku a ztratí stěžeň, tak by byl nejraději doma. Jinak ale o tom moc neuvažuji. 

- To se na lodi nenudíte? 

Na to není čas, loď pluje 24 hodin. Ale musíte mít rezervu energie pro horší případy, takže když bylo pěkně, snažil jsem se trochu si zdřímnout. Ale i tak jsem neustále vstával, kontroloval loď, oblohu a obzor, abych se třeba nesrazil s ledovcem nebo jinou lodí. Když bylo hodně ideální počasí, tak jsem si zdříml na dvě hodinky, ale běžně to bylo tak 20 minut, půl hodiny. Spával jsem na palubě, vystaven všem sprškám od moře, dešti, zimě, větru, ale vždy ve střehu jako divoké zvíře, neustále jsem musel vnímat vše, co se kolem mě dělo. Vítr se může kdykoliv změnit, takže musíte být připraveni okamžitě zasáhnout. Ve dne v noci. 

- To musí být hrozně vyčerpávající. 

To ano, ale mně to nevadilo, byl jsem odolný a celkem fyzicky zdatný. Do toho všeho jsem ještě řešil navigaci. Pracuje se tam jen v určitou denní dobu nebo v noci, kdy jsou vhodné polohy nebeských těles pro výpočet a na obloze je jich vidět více. Také potřebujete vidět mořský horizont. 

- Šlo vám na cestách někdy o život? 

Mockrát. Třeba při plavbě na první Niké přišel sekundární hurikán. Měl jsem plout z jihoafrického Durbanu do Kapského města, kde je to velmi nebezpečné kvůli silnému mozambickému proudu. Na plavbu už nebyla ideální doba, ale počkal jsem, až přejde hurikán, a i když jsem věděl, že bude moře rozbouřené, tak jsem předpokládal, že než dojedu tisíc mil do Kapského města, všechno utichne. Ale to se nestalo - téměř okamžitě přišel druhý silný hurikán, o kterém nikdo nevěděl. Ani meteorologické úřady. S lodí jsem v té bouři udělal během jedné noci tři kotrmelce. 

- Kotrmelce? 

Normálně se loď postavila na příď, pak šla celá do vody, já jsem byl uvnitř a nemohl se dostat ven. Loď se překlopila úplně celá, už jsem polykal bublinky, ale pak se naštěstí položila na bok a pak zpátky nahoru. 

- Jak dlouho to celé trvalo? 

Určitě jen chvilku, třeba minutu dvě, ale už jsem nemohl vydržet s dechem. A druhý kotrmelec šel rovnou přes bok, loď udělala obrátku o 360°. A před třetím kotrmelcem jsem viděl v dálce velkou loď, tak jsem jí signalizoval baterkou, aby do mě nenarazila, protože moje loď byla rozbitá, bez elektřiny a nebyl jsem v té noční bouři vidět. Ale zato jsem viděl, jak se na mě řítí obrovská vodní stěna - velká vlna, která když do mě buchla, tak mě vymrštila ze vchodu kajuty čtyři metry do vzduchu. Letěl jsem jak kometa a dopadl tvrdě do vody. Když jsem se vynořil, tak Niké byla dnem vzhůru, úplně se zase převrátila. Plaval jsem k ní a loď se začala zpátky převracet a blízko mě se vynořoval stěžeň. Popadl jsem ocelová lana, a jak se Niké narovnávala, tak mě i se stěžněm vynesla nahoru a já jsem za chvíli přistál na palubě. Lodní kýl je totiž těžký, na malé Niké to bylo 500 kg olova, tak nevydrží dlouho nahoře. Na druhou stranu, když se loď naplní vodou, tak jde právě kvůli této váze hned ke dnu. Musel jsem tedy urychleně dostat vodu z lodi pryč. 

- Měl jste tam nějakou pumpu? 

Ne, vše bylo zničené. V takových podmínkách je nejlepší pumpou vystrašený námořník a kbelík. Někdy je to prostě dobrodružné. Na moři jsem za deset let ztratil dvacet kamarádů, s nimiž jsem jezdil závody. A to neznám osudy všech dalších, nejsem se všemi v kontaktu. Měl jsem prostě štěstí. 

- Měl jste na lodi pro případ nouze záchranný člun? 

Ano, to byla povinná výbava. Nafukovací záchranný člun, který je v balíku i s láhvi se stlačeným vzduchem. Pokud jde loď ke dnu, tak se běžně člun automaticky nafoukne. Nikdy jsem ho ale na moři nepoužil. 

- Ani jste nikdy nevolal o pomoc? 

Ne. To bych neudělal, ani kdybych byl opravdu ve velké nouzi. Námořník musí být připraven pomoci si sám. Hlavní organizátor závodu přes Atlantik, plukovník Hasler, nám před sólo závodem přes Atlantik v roce 1972 řekl: "Hoši, doufám, že jste gentlemani, a když se vám něco stane, jste připraveni jít i s vaší lodí ke dnu. Že nebudete volat o pomoc a vystavovat jiné riziku, že přijdou o vlastní život." A já se podle toho řídím. O pomoc můžete volat, jedině když jste na trase, kde jezdí hodně lodí, a podmínky jsou příhodné natolik, že nikoho neohrožujete na životě. Když jsem třeba v závodě OSTAR 1972 ztratil stěžeň, tak z toho, co mi zbylo, jsem postavil provizorní oplachtění, a doplul bez cizí pomoci zpátky do Anglie. Teď máte ale případy, kdy chce šestnáctiletá dívka sponzorovaná rodiči obeplout svět, vypluje z Austrálie směrem k Africe a uprostřed Indického oceánu ztratí stěžeň. Je zabezpečená, má jídlo, vysílačku, všechno potřebné, klidně si může postavit provizorní oplachtění a doplout až ke břehu Afriky. Ale ona místo toho volá o pomoc uprostřed Indického oceánu, kde ji začnou zachraňovat velké námořní a vojenské lodě a letadla a celé to stojí miliony dolarů. 

- Takže vy byste šel raději ke dnu, kdyby šlo do tuhého? 

Samozřejmě, když chce být člověk námořníkem, tak na sebe bere určité riziko. Je to otázka cti. Ale hlavně je důležité, aby nikdo nevystavoval nebezpečí jiné. Třeba jeden Brit, který jel s námi závody, měl leukémii, potřeboval vyměnit krev, a i když viděl, že nedopluje do cíle včas, tak o pomoc nevolal. Protože byl ale v Anglii známý, tak jiní začali zmatkovat. Znali jeho pozici, spojili se s francouzskou válečnou lodí, která nabrala rychlost, aby se k němu dostala co nejdříve. A po cestě narazila do jachty, na níž zahynulo šest lidí. Navíc, když připluli k Britovi, tak byli s tou velkou lodí tak neohrabaní, že mu zlomili stěžeň. Britské námořnictvo tam nakonec poslalo helikoptéru a výsadkáře, Brita dovezli do Anglie, kde ležel tři dny v nemocnici a pak zemřel. 

- Vy jste na moři nikdy nemocí netrpěl? 

Na moři jsem měl jenom úrazy. Třeba mě zasáhlo ráhno do tváře, rozťalo mi rty a částečně vyrazilo zuby. Zůstaly ale pořád v dásni, tak jsem je zatlačil zpátky. Kování ráhna mi ovšem zajelo do nosu, takže jsem měl rozbitou i nosní přepážku. Ak tomu i otřes mozku, tak mi chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, co se děje. Všude jsem viděl krev a měl chvílemi tmu před očima, pak jsem si ale tvář zabandážoval, udělal navigaci a zamířil k nejbližšímu ostrovu. To byl ostrov Svaté Heleny uprostřed Atlantiku. Dva dny plavby. Přes obvazy jsem nemohl jíst, tak jsem v nich udělal dírku a přes trubičku 

- Na Svaté Heleně už byl nějaký doktor? 

Byla tam nemocnice, ale měl jsem to všechno po těch dvou dnech natolik srostlé, že už s tím stejně nic nenadělali. Jenom sundali zkrvavenou bandáž a odstranili několik odstávajících kousků rány. Jinak jsem ale nikdy na moři nemocný nebyl. Ostatně měl jsem před plavbou řadu očkování. A kdyby, tak jsem měl s sebou dobře vybavenou lékárničku, třeba i s kleštěmi na trhání zubů. 

- Co mořská nemoc? 

Tu jsem měl mockrát. Jsem z rodiny, kdy moje máma musela při cestě do Ostravy, která je od nás z Bohumína 10 kilometrů, třikrát vystoupit, jak jí bylo špatně. A my děti jsme to zdědily. Při řízení lodi je to otázka překonání, po prvním Atlantiku a Pacifiku už jsem si zvykl. Je to taky o lodi, stačí ji změnit a může vám být zase špatně. Každá loď má jinou frekvenci houpání a každý oceán má jiné vlnění a rytmus. 

- Co jste na moři jedl? 

Když jsem se chystal na první závod, tak jsem neměl tolik zkušeností a kamarád kuchař mi připravil masové konzervy. Byly jenom plné masa, protože Niké byla malá a nebylo tam moc místa. Pak taky dlouho vydrží vajíčka a brambory, nebo jsem si pekl chleba. Ale neměl jsem troubu, tak jsem ho pekl na pánvi. 

- Jak? 

Měl jsem mouku a droždí, zadělal jsem to a nechal nakynout. Pak jsem vzal těžkou železnou pánev, na ni jsem dál pár hřebíků a na ně položil nerezový hrnec. Ten byl tenkrát hrozně drahý, stál asi 350 korun, což byla třetina výplaty. Do hrnce jsem dal těsto, a tím, že tam byly ty hřebíky, tak se pod hrncem vytvořil vzduchový polštář a nepřipalovalo se to. Celé jsem to nakonec přikryl alobalem a tak vytvořil troubu. Ale jinak jsem baštil brambory a rýži, a aspoň jednou denně jsem si vařil teplé jídlo, protože člověk potřebuje energii. V závodě jde o umístění, takže neděláte nic jiného, než že nastavujete plachty. A když přijde hlad, tak uděláte jen něco rychlého. Něco v prášku nebo třeba osmahnout cibulku, hodit na to maso z konzervy, do toho vajíčko, a hotovo. 

- Ryby jste nelovil? 

Během závodu ne, ale během té první cesty kolem světa ano. Když jsem plul, tak jsem hodil šňůru s háčkem do vody a táhl ho za sebou. Háček ve vodě poskakuje, třpytí se a láká ryby. Nebo jsem jedl létající ryby, které se vyplaší, vznesou se a přistanou rovnou na palubě. Ty byly dobré i syrové, nebo jsem je někdy vysušil na slunku. 

- Na žraloky jste nikdy chuť neměl? 

Taky, měl jsem s nimi dokonce několik příhod. Z prvního "svého" žraloka jsem dlouho nosil na krku zub. Lovil jsem je na háček, nebo podvodní kuší s harpunou. Později jsem používal i nálož. To se dala na kuši nábojnice, a když střela narazila na žraloka, tak došlo k výbuchu, který žraloka usmrtil. Tenkrát to bylo ještě povolené. 

- Takže jste se přímo mezi žraloky potápěl? 

Samozřejmě. Kolikrát jsem musel zakotvit a dostat se na břeh, tak jsem mezi nimi musel proplavat. Ale třeba u Kokosového ostrova jsem je chytal na háček. Pak mě to ale přešlo. Jednou jsem totiž zakotvil v Austrálii v jedné zátoce, a abych nějakého žraloka chytil, hodil jsem do vody velký hák, který visel na nerezovém lanku. Voda tam byla kalná, začal jsem uklízet loď, a když jsem končil, tak se loď najednou sama rozjela. Nevěděl jsem proč, až jsem si všiml, že se na háček chytl obrovský žralok a plaval pryč i s lodí. Když jsem viděl ten ohromný žraločí hřbet, tak ve mně ztuhla krev. Niké stála na kotvě, ale žralok zatáhl z opačné strany tak silně, že se kotevní lano napjalo a stáhlo příď lodě až na úroveň mořské hladiny. Naštěstí nerezové lanko prasklo, žralok se uvolnil a já byl rád, že žiju. 

- Velryby vám cestu nezkřížily? 

Taky, dokonce jsem jel na ostrově Tonga na jejich lov. Tam je mohou domorodci lovit pro vlastní spotřebu stále, i když jen v omezeném množství. Pořád je loví starým tradičním způsobem pomocí harpun. Mohl jsem jet na lov velryb s nimi a fotit. Filmování mi ale tonžský král zakázal, protože Japonci mu tenkrát za nafilmování lovu nabídli 50 000 dolarů a já nic. Ale sám jsem velryby nelovil, co bych s tím dělal. 

- Jak jste to dělal na moři s pitnou vodou? 

Záleželo na konkrétní plavbě. Při první plavbě na malé Niké jsem byl omezený prostorem a mohl jsem si tak vzít jenom 110 litrů. Takže jsem s pitnou vodou hodně šetřil a na hygienu jsem měl každý den jen malou skleničku. Jenom jsem v ní smočil prsty, umyl si oči od soli a ve zbytku si vyčistil zuby. A když přišel tropický déšť, tak jsem se v něm vykoupal nebo vypral prádlo. Na velké Niké to ale nebyl problém, tam už jsem měl tři zásobníky po 200 litrech vody. A dnes už existují desolinátory, které z mořské vody udělají pitnou. 

- Měl jste někdy problémy s piráty? 

Naštěstí ne, ale byl jsem v oblasti, kde se teď nejvíce přepadává, to je hlavně kolem Jemenu a jemenského ostrova Sokotra. Tenkrát to ale byla úplně jiná doba. Nikdy jsem Niké nezamykal, nikdy mi nikdo nic neukradl, ani mě nepřepadl. Třeba jsem vypral prádlo, pověsil ho v přístavu do lanoví a šel na pevninu. A když přišel déšť, tak mi ho sousedi z jiné lodi sundali a hodili dovnitř do kajuty. Nebo mi tam nechali košík s ovocem. A na Bermudách mi dokonce jeden místní přistavil moped, abych ho mohl používat, a že až odjedu, ať ho tam zase nechám na přístavním molu. Jenom jednou, když jsem přistál na Newfoundlandu (kanadský ostrov v Atlantském oceánu, pozn. red.), byla v přístavu parta dvanáctiletých kluků, které jsem pozval na loď, aby si ji prohlédli, a někdo z nich mi ukradl stopky. 

- Na co potřebujete na lodi stopky? 

Tím se měří světla majáku, podle intervalu mezi světelnými záblesky poznáte, co je to za maják. A také se používají k astronavigaci, kdy se musí přesně změřit čas záměru na nebeské těleso. 

- Plul jste někdy přes obávaný bermudský trojúhelník? 

Mockrát. A nic se mi nestalo. Jsou tam určité anomálie, jako třeba magnetická, kdy vám lítá kompas, ale je to logické, protože je tam ložisko železa. Pak je tam taky v jednom místě opravdu velká hloubka a další věc je, že tam vede trasa hurikánu a je tam velmi silný Golfský proud. A když vítr fouká proti proudu, tak se vlny zkrátí a zvýší a jsou daleko nebezpečnější. Je tam koncentrace takovýchto přírodních úkazů. Ale podobných anomálií je na světě několik. Když budete věnovat pozornost nějakému jinému místu, zjistíte, že se tam třeba taky stala spousta zvláštních věcí nebo tam umřelo hodně lidí. Někdo ale začal jednou o bermudském trojúhelníku psát a všichni to od té doby přepisují a dělají z toho fámu, nebezpečnější místo, než ve skutečnosti je. 

- Takže se tam vlastně není čeho se bát? 

Myslím, že ne, ale samozřejmě jsou tam těžké podmínky. Když jsem tam plul, tak jsem měl velké potíže, vítr se rychle měnil, že jsem musel každých patnáct minut udělat obrat lodi, abych nastavil plachty. Ale není tam žádná nadpřirozená síla, která vás stáhne dolů. I když se tam ztratily nějaké lodě nebo i celá vojenská letka (v prosinci 1945 nad bermudským trojúhelníkem zmizelo pět amerických stíhaček, pozn. red.), tak to bylo v době, kdy nebyla GPS, neuměli si poradit, tak třeba vlítli do hurikánu, došlo jim palivo a kdesi skončili. A takových příběhů je habaděj. 

--- 

"Za vyplutí bez povolení jsem dostal jedenáct let." 
"Loď se úplně celá překlopila, už jsem polykal bublinky." 
"Ráhno mě zasáhlo do tváře a vyrazilo mi zuby." 
"Když střela narazila do žraloka, došlo k výbuchu." 

RICHARD KONKOLSKI (73) 
Vyučil se zedníkem a vystudoval stavební průmyslovku. Už od mládí se věnoval jachtingu, v letech 1959 až 1966 se účastnil řady jachtařských závodů. V roce 1972 se poprvé zúčastnil závodů osamělých mořeplavců OSTAR přes Atlantik z anglického Plymouthu do amerického Newportu. Po ukončení závodu pokračoval na vlastnoručně vyrobené jachtě Niké I v sólo plavbě kolem světa (ukončil ji v roce 1975). Stal se prvním Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli. Závodu OSTAR se zúčastnil i v roce 1976 a 1980. Na plavbu kolem světa se následně vydal ještě dvakrát v rámci závodů BOC Challenge - sólo závodu z amerického Newportu do Kapského města, přes Sydney, Rio de Janeiro a zpět do USA, a to v letech 1982/83 (203 dnů) a 1986/87 (162 dnů). V červnu 1982 emigroval i s manželkou Miroslavou a synem Richardem do USA. V létě 2014 se vrátil do Česka. Je čtyřikrát držitelem titulu "Jachtař roku" ve třech různých zemích. V roce 1987 získal ocenění amerického prezidenta Ronalda Reagana. Má i Stříbrnou medaili Senátu České republiky a medaili Za zásluhy v oblasti sportu (2013). Je autorem 18 knih a řady filmů a televizních dokumentů. 

Foto: Při druhém závodu kolem světa strávil Richard Konkolski na moři 162 dnů. S omezenými financemi i vybavením se umístil pátý z 25 lodí z 11 zemí. Oproti prvnímu závodu byl o celých 41 dnů rychlejší. 
Foto: V roce 1986 při závodu kolem světa v americkém Newportu. 
Foto: Richard Konkolski byl při vyhlášení Sportovce roku 2012 Moravskoslezského kraje uveden do Síně slávy. Na snímku s manželkou Mirkou, se kterou žije již 54 let. 
Foto: Obávaný bermudský trojúhelník, někdy také označován jako ďáblův trojúhelník, je oblast ležící mezi Miami na Floridě, Portorikem a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Má pověst zvýšeného výskytu nevysvětlitelných jevů. 
Foto: Alexandr Satinský /MAFRA 

Foto: Bermudských ostrovů se na rozdíl od bermudského trojúhelníku žádné záhady netýkají. Toto zámořské území Spojeného království bylo objeveno už v roce 1503, dnes slouží celoroční turistice. 
Foto: archiv Richarda Konkolského, Shutterstock.com 

Foto: Přivítání Richarda Konkolského v polském přístavním městě Svinoústí v roce 1975. 
Foto: Alexandr Satinský /MAFRA 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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152. Děti!     
Skóre: 0.64 
Název: Děti! 
Zdroj: Rodina DNES 
Datum: 10.02.2017 
Str.: 4 
Číslo: 6 
Rubrika: Ze společnosti 
ProfilID: ISA 
Domicil: L5OA17060402.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: jachtařem, Davidem, Křížkem 
O čem se mluví, co se chystá a jak se žije slavným? Buď te v obraze! 

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (39) porodila druhé dítě. Zase chlapečka! A holčičku má bývalá miss Lucie Křížková (32). 

- Andrea Kalivodová rodila v pražském Ústavu pro matku a dítě v Podolí plánovaným císařským řezem a bez komplikací. Malý Sebastian vážil 3,8 kg a měřil 50 cm. U porodu byl i manžel, podnikatel Radek Tögel. Doma už mají dvouletého Adriana. 
- Miminko přibylo také do rodiny Křížkových. Miss z roku 2003 Lucii Váchové, dnes Křížkové, se narodila holčička. Jmenuje se Lola. Moderátorka pořadu Sama doma už s jachtařem Davidem Křížkem vychovává čtyřletého syna Davida. Gratulujeme a přejeme, ať ke kolébce dorazí jen ty nejhodnější sudičky! 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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153. Anketa s tradicí oceňuje a motivuje už přes 40 let     
Skóre: 0.40 
Název: Anketa s tradicí oceňuje a motivuje už přes 40 let 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 07.02.2017 
Autor: CREA:, Radek Valenta 
Odkaz:   http://ceskolipsky.denik.cz/ostatni_region/anketa-s-tradici-ocenuje-a-motivuje-uz-pres-40-let-20170207.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting 
Cyklistika, házená, fotbal, orientační běh, kuželky, vodní lyžování, jachting, ale také sportovní rybolov. Tato odvětví tradičně okupovala přední místa ankety Sportovec českolipského okresu v letech 1975 až 1989.  
Pamětníci z té doby si jistě vzpomenou například na Jiřího Kvapila, Petra Uhera, Františka Arnošta, Josefa Vápeníka, Václava Cintla a další sportovní ikony z našeho okresu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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154. Křížek s Harmáčkem pojedou Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017     
Skóre: 0.68 
Název: Křížek s Harmáčkem pojedou Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017 
Zdroj: ceskenoviny.cz 
Datum: 06.02.2017 
Autor: Velká Británie 
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/krizek-s-harmackem-pojedou-flying-phantom-extreme-sailing-series-2017/1446850  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (4), Křížek (4), jachtaři (2) 
Čeští jachtaři David Křížek a Milan Harmáček PR/Martina Barnetová 

Praha - Česká posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu MASTERLAN je oﬁciálně přihlášena do Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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155. Celebrity na síti: Pomerančová kůže Ashley Graham a Koktovi v divadle     
Skóre: 0.64 
Název: Celebrity na síti: Pomerančová kůže Ashley Graham a Koktovi v divadle 
Zdroj: Blesk.cz 
Datum: 28.01.2017 
Číslo: 28 
Rubrika: Ze života hvězd 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/446059/celebrity-na-siti-pomerancova-kuze-ashley-graham-a-koktovi-v-divadle  
ProfilID: ISA 
Domicil: xt028015.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtařem, Davidem, Křížkem 
Facebook, Instagram, Twitter... Kdo na nějaké z těchto sociálních sítí nemá účet, jako by nebyl. Co se za poslední dobu událo u celebrit? Nakoukněte do jejich soukromého života! 

Modelka Ashley Graham si na sociálních sítích nikdy na nic nehrála. Jako tentokrát, když přidala na Instagram tuto fotku: "Cvičím, dělám všechno pro to, abych jedla zdravě. Miluju své tělo a nestydím se za pár nedokonalostí nebo celulitidu... A vy byste taky neměli." 

Tori Spelling (43) se co nevidět dočká pátého přírůstku do rodiny. S manželem Deanem McDermottem (49) sice páté dítě neplánovali, ale berou to jako požehnání. 

Lucie Křížková (32) se stala dvojnásobnou maminkou tento týden. Narodila se jí holčička Lola. Miss roku 2003 žije s jachtařem 

Davidem Křížkem (44) a mají už syna Davida (4). 

Modelka Barbora Podzimková (17) sklízí v modelingu jeden úspěch za druhým, a to od té doby, kdy v roce 2014 vyhrála soutěž Elite Model Look. Tento týden zazářila například na přehlídkách Chanel nebo Ellie Saab. 

Andrea Verešová (36) má perfektní postavu a pochlubila se fotkou z backstage z focení. Nic není zadarmo, na své figuře dře v posilovně. 

Vendula Pizingerová (44) přidala na Instagram fotku, jak cestuje jejich rodina na výlety. Vzadu to vypadá trochu natěsno, psi nesmějí chybět! 

Ornella (23) a Josef (59) 

Koktovi oslavili druhé výročí svatby a k té příležitosti se Ornellin drahý "šel zkulturnit". "Teď už ho nepustím ven," napsala Ornella k fotce. Jako oslava výročí následovala návštěva divadla. "Pepík říkal, ze jde po dvaceti letech do opravdického divadla. Tak se moc těším! Naše lóže, a jen my dva." 

Miss 

Andrea Bezděková (22) je v těchto dnech na Filipínách, kde bojuje o titul Miss Universe. "Ať už to dopadne jakkoliv, stát zde je pro mě vítězství," napsala k této fotce Andrea. Držíme palce do finále, které proběhne 29. ledna! 

URL| http://www.blesk.cz/clanek/446059/celebrity-na-siti-pomerancova-kuze-ashley-graham-a-koktovi-v-divadle 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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156. FOR BOAT: Specializovaná výstava lodí v Letňanech již v březnu     
Skóre: 0.64 
Název: FOR BOAT: Specializovaná výstava lodí v Letňanech již v březnu 
Zdroj: nase-voda.cz 
Datum: 28.01.2017 
Odkaz:   http://www.nase-voda.cz/boat-specializovana-vystava-lodi-letnanech-jiz-breznu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtingu 
století, legenda Rudolf Krautschneider – mořeplavec a stavitel jachet, David Křížek s přednáškou o extrémním jachtingu nebo Karel Wolf s vyprávěním o Antarktidě. Na stánku internetového magazínu Lodní noviny bude k vidění výstava fotografií Pavla Nesvadby... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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157. Ke Křížkům k Davidovi přibyla Lola     
Skóre: 0.65 
Název: Ke Křížkům k Davidovi přibyla Lola 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 27.01.2017 
Str.: 13 
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Náklad: 246620 
Číslo: 23 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (zar, es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M023W13F.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtařem, David, Křížkovi, jachtaře 
PLZEŇ Bývalá královna krásy amoderátorka Lucie Křížková se raduje z dalšího přírůstku do rodiny. S manželem Davidem, úspěšným jachtařem, se po synovi dočkali dcery. Holčička, která se narodila v noci z úterý na středu, dostala jméno Lola. 
"Máme dceru! Jmenuje se Lola a narodila se čtyřicet čtyři minut po půlnoci. Obě jsme v pořádku," napsala poté novopečená maminka známým v SMS. "Zdá se, že má skvělé míry jako ona," přidal se v nadsázce nadšený otec David. 
Dvaatřicetiletá moderátorka a její o dvanáct let starší choť už vychovávají nyní čtyřletého syna Davida. Pohlaví druhého miminka si nechali jako překvapení. 
"S manželem jsme se shodli, že se necháme překvapit. Má intuice v tomto ohledu zatím stagnuje. Ani o jménech jsme s manželem zatím nemluvili. Já mám své favority, ale nechci je prozrazovat ani blízkým příbuzným, aby mi je náhodou nechtěli rozmlouvat," vyprávěla těhotná Křížková loni v létě. 
Moderátorka s manželem si přáli přírůstek do rodiny už dřív. Ale v roce 2015 Lucie potratila ve třetím měsíci. Proto také o druhém těhotenství mluvila nejdřív velice opatrně a nechlubila se s ním ani na sociálních sítích jako některé její kolegyně. Lucie a David Křížkovi tvoří manželskou dvojici od srpna roku 2009, kdy si řekli své ano na zámku Zbiroh. V dubnu 2003 se tehdy devatenáctiletá Lucie Váchová stala patnáctou Miss České republiky. 
Křížek patří mezi nejúspěšnější české jachtaře, ve sbírce má více než čtyřicet medailí z mistrovství ČR v různých lodních třídách a 25 titulů. Je uznávaným mořeplavcem, celkem čtyřikrát přeplul Atlantický oceán, mimo jiné získal bronzovou medaili v sólovém závodě Transat 6,50 z Francie do Brazílie. Nyní závodí především na "létajících" katamaránech Tornado. 

Foto: První "kompletní" rodinná fotografie Lucie Křížková s manželem Davidem, synem Davidem a dcerou Lolou. 
Foto: Archiv manželů Křížkových 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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158. výsledky, fakta     
Skóre: 0.40 
Název: výsledky, fakta 
Zdroj: Sport 
Datum: 27.01.2017 
Str.: 5 
Náklad: 54654 
Číslo: 23 
Rubrika: Lyžování 
Odkaz:   http://deniksport.blesk.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: B9FA17230503.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: JACHTING 
ATLETIKA 

Sprinter Nesta Carter, kvůli jehož pozitivnímu dopingovému testu přišla jamajská štafeta včetně Usaina Bolta o zlato z olympijských her v Pekingu, se hodlá odvolat ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS). Oznámil to atletův právní zástupce. Cartera loni v červnu usvědčilo z užití zakázané látky zpětné testování uložených vzorků z pekingských Her. Ten jeho byl pozitivní na stimulant metylhexanamin. Mezinárodní olympijský výbor proto ve středu rozhodl o diskvalifikaci jamajského týmu, který finále vyhrál ve světovém rekordu 37,10 sekundy. Bolt tak přišel o jednu ze svých devíti zlatých olympijských medailí. Spolu s ním a Carterem byli ve vítězném týmu i Michael Frater a Asafa Powell. 
Evropská atletická asociace (EAA) chce v souvislosti s dopingovými skandály přezkoumat hodnověrnost platných evropských rekordů. Výkonný výbor proto včera schválil vytvoření zvláštní pracovní skupiny, která by měla analyzovat situaci a dostupné historické prameny a do září předložit EAA návrhy dalšího postupu. Podle předsedy EAA Sveina Arneho Hansena by měly být evropské rekordy stoprocentně důvěryhodné. "Bohužel to při pohledu na některé výkony v evropských historických tabulkách není ten případ," řekl norský funkcionář. Podezření padá především na výkony sportovců z někdejšího východního bloku včetně SSSR a NDR z 80. let. Některé ženské výkony z té doby jsou stále platnými světovými rekordy, mezi nimi i čas Jarmily Kratochvílové 1:53,28 na 800 metrů z roku 1983. 

BASKETBAL 

Cleveland prohrál doma 112:116 po prodloužení se Sacramentem a připsal si třetí porážku v NBA za sebou. Obhájce titulu od prohry nezachránil ani triple-double LeBrona Jamese. Dvouciferné hodnoty v klíčových třech statistikách nasbíral i Russell Westbrook, který dovedl Oklahomu k výhře v New Orleans 114:105. 
NBA: Boston-Houston 120:109, Brooklyn-Miami 106:109, Charlotte-Golden State 103:113, Chicago-Atlanta 114:119, Cleveland-Sacramento 112:116 po prodl., Dallas-New York 103:95, Memphis-Toronto 101:99, Milwaukee-Philadelphia 109:114, New Orleans-Oklahoma City 105:114, Portland-LA Lakers 105:98. 
Evropská liga mužů - 20. kolo: Fenerbahce Istanbul-Galatasaray Istanbul 85:80 (Veselý 20 bodů, 7 doskoků, 1 asistence - Schilb 21 bodů, 2 doskoky, 7 asistencí), Crvena Zvezda Bělehrad-Panathinaikos Atény 72:66, Maccabi Tel Aviv-Unics Kazaň 60:52. 

BIATLON 

Mimořádný kongres Mezinárodní biatlonové unie (IBU), na němž se bude projednávat zpřísnění trestů za doping, se uskuteční 8. února v rakouském Fieberbrunnu. 
O den později začne v nedalekém Hochfilzenu mistrovství světa. IBU o svolání kongresu ještě před světovým šampionátem rozhodla pod tlakem sportovců během víkendového Světového poháru v Anterselvě. "Pro nás je tato zpráva o svolání kongresu dobrá v tom, že se konečně začalo něco dít. Termín den před zahájením světového šampionátu bereme na vědomí. V programu jsou body, které jsme požadovali. Uvidíme, jaký bude další vývoj situace," řekl prezident Českého svazu biatlonu (ČSB) Jiří Hamza. Kongres je nejvyšším orgánem IBU a tvoří ho delegáti ze zhruba padesáti členských zemí a funkcionáři mezinárodní unie, kteří ale nemají hlasovací právo. Hlavním tématem kongresu bude zpřísnění antidopingových pravidel, mezi něž by mohly mimo jiné patřit delší tresty pro přistižené a velké finanční pokuty pro příslušné národní federace. 

CYKLISTIKA 

Populární Francouz Thomas Voeckler se může rozloučit s profesionální kariérou patnáctým startem na Tour de France. 
Tým Direct Énergie, za který sedmatřicetiletý závodník jezdí, dostal jednu ze čtyř divokých karet na letošní 104. ročník. K 18 stájím World Tour, které mají účast jistou, organizátoři včera pozvali ještě další dva francouzské týmy Cofidis a Fortuneo. 
Překvapením je divoká karta pro belgickou stáj Wanty-Groupe Gobert. 

DOPING 

Běloruský vzpěrač Stanislav Čadovič 

nesmí kvůli manipulaci se vzorky moči při předolympijských mimosoutěžních testech čtyři roky závodit. Vicemistr Evropy v kategorii do 62 kg z roku 2014, jenž měl být v Riu de Janeiro uchazečem o medaili, v Brazílii bez vysvětlení nenastoupil. 

FLORBAL 

Extraliga žen - 22. kolo: 1. SC Vítkovice-Židenice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). 

HÁZENÁ 

Kluby extraligy se odmítly přihlásit 

do společné česko-slovenské soutěže, která má začít na podzim. Ve společném prohlášení včera jejich představitelé uvedli, že svazový projekt považují za nepřipravený, ekonomicky riskantní a stanovený termín přihlášek za ultimativní. Zástupci extraligových klubů se loni v dubnu shodli na obnovení společné ligy po 12 letech. 
Obnovenou soutěž má hrát 16 týmů: deset českých a šest slovenských. 
MS mužů v Paříži - semifinále: Francie-Slovinsko 31:25 (15:12). Nejvíce branek: Remili 6, Porte a Narcisse po 5, Mahé 4/1 - Dolenec 5/3, Janc 4, Marguč, Cingesar a Gaber po 3. 

JACHTING 

Francouz Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Verna. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. Šedesátiletý Joyon s pětičlennou posádkou trimaránu Idec Sport doplul do cíle u ostrova Ouessant v Lamanšském průlivu včera krátce před 9 hodinou. 

LYŽOVÁNÍ 

Italský sjezdař Christof Innerhofer má vlasovou zlomeninu v lýtkové kosti, přesto chce startovat na nadcházejícím mistrovství světa ve Svatém Mořici. Zranění utrpěl před měsícem v kombinačním super-G v italské Santa Caterině a vynechal následné závody ve Wengenu. Navzdory bolesti pak startoval v Kitzbühelu, kde dokonce vybojoval druhé místo v superobřím slalomu. Po pádu v Santa Caterině mu lékaři diagnostikovali pohmoždění nohy a natržení lýtkového svalu levé nohy. 
Další vyšetření odhalilo zlomeninu. Před světovým šampionátem se chystá nohu otestovat o víkendu v Garmisch-Partenkirchenu, kde se před šesti lety stal mistrem světa v superobřím slalomu. Chtěl využít karbonovou dlahu, ale neseděla mu. 
"Mám to zatejpované, dostal jsem prášky a opíchali mi to," řekl dvaatřicetiletý lyžař. Mistrovství světa začne 7. února. 

Trénink na dnešní a sobotní sjezd Světového poháru mužů v Garmisch-Partenkirchenu (Německo): 1. Kilde 1:55,42, 2. 
Jansrud (oba Nor.) -1,06, 3. Osborne-Paradis (Kan.) -1,15, ...46. HUDEC -4,45. 

Úvodní trénink na sobotní sjezd Světového poháru žen v Cortině d Ampezzo (Itálie): 

1. Štuhecová (Slovin.) 1:38,22, 2. Gutová (Švýc.) -0,05, 3. Vonnová (USA) -0,22. 

OLYMPISMUS 

Představitelé Stockholmu by chtěli uspořádat zimní olympijské hry v roce 2026. Švédská metropole si už nechala vypracovat studii, vláda pak na podzim rozhodne, zda město podá oficiální kandidaturu. Ve Švédsku ještě ZOH nikdy nebyly. Stockholm se původně ucházel i o Hry v roce 2022, ale kvůli vysokým nákladům na organizaci posléze kandidaturu stáhl. 
Letní olympiádu hostila švédská metropole v roce 1912, v roce 1956 uspořádal Stockholm kvůli australské povinné karanténě jezdecké soutěže místo Melbourne. O zimní hry v roce 2026 mají zájem také Švýcarsko, další skandinávské země, Innsbruck, Calgary nebo největší aljašské město Anchorage. Slavný stadion Maracaná v Riu de Janeiro je od včerejška bez elektřiny. Důvodem jsou nezaplacené účty ve výši tří milionů realů (téměř 24 milionů korun). Energetická společnost Light v prohlášení uvedla, že nedostala zaplaceno od října. Za elektřinu dluží 1,7 milionu realů organizátoři loňských olympijských her, jejichž zahajovací a závěrečný ceremoniál se konal na Maracaná. Zbylý dluh má na svědomí současný majitel stadionu, konsorcium v čele se stavební firmou Odebrecht. 

VOLEJBAL 

2. kolo Poháru CEV žen - odvetný zápas: 

Dynamo Kazaň-UP Olomouc 3:0 (11, 16, 16), první zápas 3:0, postoupila Kazaň. 
Český pohár mužů - 4. kolo, odveta: Zlín-Ostrava 2:3 (-22, -24, 14, 15, -8), první zápas 1:3, postoupila Ostrava. Čtvrtfinálové dvojice (25. února): Ostrava-Liberec, Karlovarsko-Benátky n. J., Kladno-Č. 
Budějovice, Brno-Odolena Voda. 
Uniqa extraliga žen - 16. kolo: Přerov-FrýdekMístek 1:3 (23, -21, -21, -21). 

ZPRÁVY 

ŠŤASTNÝCH DESET - Polední losování: 

3, 4, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 25, 33, 34, 35, 36, 39, 46, 48, 50, 54, 79. Šance milion: 1, 4, 7, 8, 2, 7. Královské číslo: 33. Večerní losování: 1, 2, 8, 19, 20, 30, 32, 35, 38, 40, 41, 50, 52, 53, 54, 66, 69, 72, 77, 80. Šance milion: 7, 1, 0, 4, 8, 4. Královské číslo: 40. ZLATÝCH 11: 1, 7, 8, 9, 14, 18, 29, 33, 36, 39, 44, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 66, 69, 80. 
Denní číslo: 0, 7, 0, 1, 0, 9. (bez záruky) 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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159. Cesta kolem světa za 40 dní? Jachtař Joyon překonal světový rekord     
Skóre: 0.43 
Název: Cesta kolem světa za 40 dní? Jachtař Joyon překonal světový rekord 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 26.01.2017 
Číslo: 26 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: ČTK 
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/cesta-kolem-sveta-za-40-dni-jachtar-joyon-prekonal-svetovy-rekord-20170126.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: f86a17260093.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtař, jachtaři 
Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 

" 

Šedesátiletý Joyon s pětičlennou posádkou trimaránu Idec Sport doplul do cíle u ostrova Ouessant v Lamanšském průlivu dnes krátce před 9 hodinou. Plavbu dlouhou 45.000 kilometrů absolvovali jachtaři po trase kolem jihoafrického mysu Dobré naděje, Cape Leeuvin v Austrálii a jihoamerického mysu Horn. 

Joyon tak přidal do své sbírky rekordních výkonů další zápis. O rekord v sóloplavbě kolem světa bez přestávky ho na konci prosince připravil krajan Thomas Coville, který zvládl obeplout zeměkouli za 49 dní, 3 hodiny, 7 minut a 36 sekund a Joyonovo osm let staré maximum překonal o osm dní a deset hodin." 

URL| http://www.denik.cz/ostatni_sport/cesta-kolem-sveta-za-40-dni-jachtar-joyon-prekonal-svetovy-rekord-20170126.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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160. Jachtař     
Skóre: 0.43 
Název: Jachtař 
Zdroj: Sport.cz 
Datum: 26.01.2017 
Číslo: 26 
Rubrika: Vodní sporty 
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/848704-jachtar.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: D4Ma17260015.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtař (2) 
Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 

Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin. 

URL| https://www.sport.cz/clanek/848704-jachtar.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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161. Jachtař Joyon s posádkou trimaránu obeplul v rekordním času svět     
Skóre: 0.43 
Název: Jachtař Joyon s posádkou trimaránu obeplul v rekordním času svět 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 26.01.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/292448/jachtar-joyon-s-posadkou-trimaranu-obeplul-v-rekordnim-casu-svet.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař, jachtaři 
Francouzský jachtař Francis Joyon zvládl se svou posádkou cestu kolem světa v novém rekordu a získal trofej Julese Vernea. Obeplout zeměkouli dokázali za 40 dní, 23 hodin, 30 minut a 30 sekund a dosavadní nejlepší výkon dalšího Francouze Loica Peyrona z roku 2012 překonali o zhruba 4 dny a 14 hodin... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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162. Jachtař Křížek je podruhé otcem     
Skóre: 0.65 
Název: Jachtař Křížek je podruhé otcem 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 26.01.2017 
Str.: 2 
Náklad: 227957 
Číslo: 22 
Rubrika: Region 
Autor: (fak, pk) 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: PD02202E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtař, David, Křížek 
Plzeň – Plzeňský jachtař David Křížek, který proslul mimo jiné sólovými plavbami přes Atlantik, se stal včera 44 minut po půlnoci podruhé otcem. Jeho manželka Lucie, jež pod dívčím jménem Váchová vyhrála Miss ČR 2003 a dnes je známá hlavně jako moderátorka, porodila dceru Lolu. "Zdá se, že Lola má stejně skvělé míry jako maminka," smál se šťastný tatínek. "Obě jsme v pořádku. A já nejšťastnější," svěřila se Lucie na své facebookové stránce (odkud také pochází Lolina fotografie). Manželům, kteří už mají doma čtyřletého syna Davídka, gratulujeme! 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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163. OCEÁNEM na křídlech     
Skóre: 0.89 
Název: OCEÁNEM na křídlech 
Zdroj: Sport 
Datum: 21.01.2017 
Str.: 23 
Náklad: 54654 
Číslo: 18 
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Vítěz sólozávodu jachtařů kolem světa překonal rekord i s pomocí převratné novinky 

Finiš mu zabral noc a skoro celý den. V závodě, jehož trasu absolvoval za 74 dnů, 3 hodiny, 35 minut a 46 sekund, to finiš skutečně byl, a ne ledajaký. Francouzský jachtař Armel Le Cléac’h vyhrál letošní Vendée Globe, závod kolem světa, a v poslední čtyřiadvacetihodinovce najel na dotírajícího Velšana Alexe Thompsona téměř 100 námořních mil. 

V přístavu Les Sables d’Olonne, kde byl start i cíl nejtěžšího sólozávodu světa, sledoval dění zblízka i Milan Koláček, český aspirant na účast v příštím devátém ročníku (2020). Pro VIP Sport letošní dění okomentoval. 

- V předposledním dnu stáhl Thompson náskok vedoucího Francouze ze 70 námořních mil na 40 a závod zdramatizoval, ale na víc neměl. 

"Le Cléac’h uplatnil zkušenost. Má na Vendée neuvěřitelnou bilanci - je to jeho třetí start a v předchozích dojel pokaždé druhý. Však si taky vysloužil přezdívku Šakal. O Thompsonově lodi se hodně diskutuje. Byla navržena stejnou kanceláří jako všechny ostatní, ale je opravdu výrazně rychlejší. Dost možná je to díky jiné konfiguraci plachet." 

- Posádky na prvních dvou pozicích překonaly traťový rekord z předchozího ročníku 2012/13 o čtyři dny. I třetí v pořadí je očekáván dříve, než kolik času strávil na moři minulý vítěz. 

"Počasí letos závodníkům opravdu přálo. Netýká se to jen Vendée Globe, také Thomas Coville pokořil výrazně rekord v sólo plavbě kolem světa na čtyřicetimetrovém trimaránu, stihl to za pouhých 45 dní a 7 hodin. Tým IDEC Sport Sailing je na cestě kolem světa přes třicet dní a na držitele rekordu má náskok." 

- Z devětadvaceti lodí jich je osmnáct prozatím buď v cíli, nebo pokračuje v plavbě. V předminulém ročníku při srovnatelném startovním poli dokončilo jedenáct jachtařů. 

"Většinou se odstupovalo po srážce s neidentifikovatelným předmětem ve vodě. I když je taky letos hodně ztrát stěžňů... Asi nejhorší zážitek musel mít Kito de Pavant, který v Indickém oceánu ztratil kýl a musel opustit loď, aby si zachránil život." 

- Velkou novinkou a hitem námořního jachtingu jsou foily. Letošního Vendée Globe se zúčastnilo šest nových lodí opatřených těmito "křídly", které při jisté rychlosti nadnášejí trup. 

"Díky nim i novým materiálům použitým na plachty, nebo díky elektronice jsou plavidla stále sofistikovanější. Foily mají různé tvary, symetrické i asymetrické, jsou vyrobeny z karbonu, některé z titanu. Loď zrychlí, její pohyb na vodě je brutálnější, a když trefí vlnu, je schopná strašně rychle zpomalit. Závodník se musí připravit na prudké pohyby, jinak by mohl přijít k úrazu. Trenér na fyzičku nás učí držet balanc na balonu třeba na jednom koleně. " 

- V cíli byla velká sláva, ale hlavně start je ohromnou událostí pro jachtařský průmysl na západním pobřeží Francie. Letos přišlo téměř půl milionu lidí, molo se plnilo od páté ranní. 

"Těžko se to dá popsat, je to zážitek se spoustou emocí. Zvlášť pro mě, protože tam chci jednou být. Spousta z těch, co jeli, jsou moji kamarádi a vím, jak se k tomu léta propracovávali. Před startem vyvolávají jednoho po druhém, lodě projíždějí asi kilometrovým koridorem, tak pět minut před startem už smí být na palubě jen skipper. Členové týmu, kteří pomáhají vytáhnout plachty nebo dělají poslední úpravy, se přemístí na nafukovací člun, někteří naskáčou do vody." 

--- 

Kolem světa Na začátku 20. století potřebovaly mohutné plnoplachetníky s početnými posádkami na cestu kolem světa téměř celý rok. Sir Robin Knox Johnston, první vítěz sólového nonstop závodu, připlul v roce 1969 zpět do místa startu za 312 dnů. V roce 1993 se poprvé podařilo plachetnici obeplout zeměkouli za méně než 80 dnů. Šlo o maxikatamaran Explorer vedený Brunem Peyronem s plnou posádkou. Prvním sólovým jachtařem na jednotrupé jachtě, který se dostal pod 80 dnů, byl v minulém ročníku Vendée Globe 2012/13 Francois Gabart (78 dnů a 2 hodiny). 

Milan Koláček: Nemám problém ani s autopilotem Je jediným českým námořním jachtařem v širší světové špičce pro transatlantické závody. Preferuje sólové a jeho cílem je účast na Vendée Globe 2020/21. Milan Koláček žije s rodinou v Bretani a hledá cestu mezi elitu. "Mám nový mezinárodní tým, už to nebudu já, kdo se bude snažit moje schopnosti prodat sponzorům a médiím," vyhlíží novou etapu. Ta nastane, jestliže se podaří zaštítit jeho životní projekt společností, která by zakoupila a vlastnila závodní loď Imoca. V současné době Koláček závodí na lodi typu Figaro. Touto třídou prošla většina účastníků Vendée Globe. "Pro rok 2017 se zaměřím na Solitaire du Figaro. To je nejlepší možná příprava v poměru cena/výkon. Nestojí milion eur, ale třeba 200 tisíc." Loni si vyzkoušel dva transatlantické závody. Ke splnění svého snu jet sólově Vendée Globe absolvuje všestrannou přípravu. "Nabírám i navigační zkušenosti, stále rychleji umím analyzovat data, a pak je tu ovládání lodi - dnes nemám problém s celkem sofistikovaným programováním autopilota. Jsou miliony možností, jaké údaje mu zadáte." Při Vendée Globe patřil český mořeplavec do skupiny skipperů, kteří paralelně se závodníky vyhodnocovali údaje pro tzv. essemble routing - "nanečisto" sestavovali pravděpodobnostní cesty k dalšímu cíli. 

Foto: ARMEL LE CLÉAC’H na své jachtě Banque Populaire VIII vjíždí do cíle ve francouzském Les Sables d’Olonne 
FOTO: EPA 

Foto: SLADKÉ VÍTĚZSTVÍ po74 dnech na moři. Francouz Armel Le Cléac’h vyhrál letošní jachtařský závod kolem světa Vendée Globe. 
FOTO: REUTERS (3x) 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Kramolín – Nový model závodu odstartovali jachtaři v sobotu v kramolínském lyžařském areálu na Lipně. 
"Protože většina jachtařů v zimě lyžuje, rozhodli jsme se pro velice agilní třídy RS uspořádat v zimní přestávce lyžařské závody ve slalomu a obřím slalomu," sdělil Jan Myslík z Lipna nad Vltavou a dodal, že protože jachting jezdí pod Kramolínem, bylo o místě konání prvního dílu závodu rozhodnuto. "Lyžuje se na Kramolíně, kde jsou ideální podmínky i technické vybavení, a až v dubnu roztají ledy, pojede se druhý díl závodu již na lodích před Loděnicí Lipno. Ta nám vyšla i při tomto závodě vstříc, když nám umožnila ubytování a uvolnila svou klubovnu," přiblížil vznik Ski Regaty RS Sailing 2017. 
A protože lyžařům o víkendu přálo i počasí dostatkem sněhu, všem třiadvaceti zúčastněným posádkám se závody velice líbily. "Tratě byly perfektně připravené, a to jak pro obří slalom, tak i pro slalom speciál. Jeli jsme na dámské sjezdovce obřák a na pánské trati slalom," chválila si závody Michaela Szmaragowski, která v létě se svým manželem závodí ve třídě RS 500. Tím, že na lodi tvoří jednu posádku, i pro lyže se časy obou členů posádky sčítaly. 
Ve třídě RS Aero startovaly tři posádky a prvenství získal Petr Bříza, mezi osmi posádkami RS 500 byli nejlepšími manželé Dan a Michaela Szmaragowski a mezi pěti mládežnickými RS Open triumfoval Dan Szmaragowski junior. 

KAŠPERSKÁ 30 

Tuto sobotu a neděli se sejdou milovníci bílé stopy na Churáňově, kde se uskuteční druhý závod seriálu SkiTour v běhu na lyžích, populární Kašperská 30. 

Foto: HNED NA STARTU víkendové Ski regaty RS Sailing 2017 na Kramolíně z vázání vypadl organizátor této atraktivní soutěžní novinky Jan Myslík a bylo po nadějích na dobré umístění. 
Foto: Dan Szmaragowski st. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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