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1. Narodili se v roce 2017: Podívejte se, která VIP miminka přišla na svět!  
Blesk.cz | 30.12.2017 | České celebrity | 0.64 
http://www.blesk.cz/clanek/515117/narodili-se-v-roce-2017-podivejte-se-ktera-vip-miminka-prisla-na-s...  
S manželem, jachtařem Davidem Křížkem (44) si dlouho přáli pořídit čtyřletému Davídkovi sourozence – a dočkali se dcery Loly. Lucie předtím bohužel dvakrát potratila. V pražském Podolí porodila druhého syna. 
  
2. Slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2017 se blíží  
e-sportfoto.cz | 30.12.2017 | 0.89 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtar-roku-2017/  
Slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2017 se uskuteční v rámci Společenského večera českého jachtingu 19. ledna 2018 v Praze 4 v Kulturním centru Novodvorská. Prohlédněte si nominované jachtaře všech kategorií. 
  
3. Ještě pár dní na Letné uvidíte Nike. Legendu, která obeplula svět  
nasregion.cz | 28.12.2017 | 0.65 
http://nasregion.cz/jeste-par-dni-na-letne-uvidite-nike-legendu-ktera-obeplula-svet-17902/  
Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. 
  
4. Ještě pár dní na Letné uvidíte Nike. Legendu, která obeplula svět  
nasregion.cz | 28.12.2017 | 0.65 
http://nasregion.cz/jeste-par-dni-na-letne-uvidite-nike-legendu-ktera-obeplula-svet-17902/  
Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. 
  
5. Dražba kalendářů pomůže nadaci  
Plzeňský deník | 28.12.2017 | (pk) | 1 | Titulní strana | 0.40 
http://plzensky.denik.cz/  
Podepsali je Martin Straka, Kateřina Emmons, Karel Davídek, Michael Krmenčík, Andrea Hlaváčková, David Křížek, Lenka Bernardová, Jan Řehula a Kateřina Skypalová. Vyvolávací cena za každý je 500 korun a dražbu lze sledovat na webu sportovniaukce. 
  
6. Takový byl sport v lednu a v únoru 2017 slovem i obrazem na webu SportovníListy.cz  
sportovnilisty.cz | 26.12.2017 | 0.64 
http://www.sportovnilisty.cz/dalsi-sporty/takovy-byl-sport-v-lednu-a-v-unoru-2017-slovem-i-obrazem-n...  
Barbora Závadová je znovu nejlepší českou plavkyní tentokrát za rok 2016  Trenérem roku 2016 se stal Petr Lacina, kouč olympijského vítěze Krpálka  O jachtaři roku rozhodla olympiáda. Přesněji jachtařkou roku 2016 se stala Veronika Kozelská Fenclová  Nejlepším kanoistou roku 2016 se stal kajakář Josef Dostál, nejlepší posádkou ta ze čtyřkajaku  (ps, SportovniListy. 
  
7. Slavní plzeňští sportovci podepsali speciální kalendář, můžete ho vydražit  
parlamentnilisty.cz | 22.12.2017 | PV | 0.65 
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Slavni-plzensti-sportovci-podepsali-specialni-k...  
Andrea Hlaváčková, Jan Řehula, David Křížek, Karel Davídek, Kateřina Skypalová, Kateřina Emmons a Lenka Bernardová podepsali a pokřtili speciální kalendář, který vydalo město Plzeň. Jde o sportovní kalendář pro rok 2018, jenž obsahuje celkem dvanáct portrétů známých plzeňských sportovců a již je v prodeji. 
  
8. FOTO  
Právo | 22.12.2017 | (ib) | 11 | Jihozápadní Čechy | 0.64 
http://pravo.novinky.cz/  
Střelkyně Kateřina Emmons (na snímku), tenistka Andrea Hlaváčková, jachtař David Křížek, fotbalista Michal Krmenčík, házenkář Filip Jícha, hokejista Martin Straka a další současné i bývalé plzeňské sportovní hvězdy zdobí kalendář na rok 2018, který nechala vydat radnice západočeské metropole. 
  
9. Plzeň má nový kalendář pro rok 2018. Je plný sportovních legend  
rozhlas.cz | 21.12.2017 | Jan Markup, Kateřina Jiřincová | 0.65 
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/plzen-ma-novy-kalendar-pro-rok-2018-je-plny-sporto...  
O jizvách nikoliv na tváři, ale na lodi zase mluvil jachtař David Křížek. Další z legend, zvěčněných na plzeňském sportovním kalendáři.  "Domluvili jsme se, že focení proběhne na Boleváku. 
  
10. Sportovní hvězdy nafotily kalendář na rok 2018  
Mladá fronta Dnes | 21.12.2017 | Jan Vitinger | 15 | Kraj Plzeňský | 0.42 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
PLZEŇ Kateřina Emmons, Andrea Hlaváčková, David Křížek, Karel Davídek, Jan Řehula, Vladimír Jarý a další hvězdy ze světa sportu včera pokřtily kalendář plzeňských sportovních legend pro rok 2018. Výtěžek z prodeje a dražby kalendáře obdrží Nadační fond západočeských olympioniků, který pomáhá sportovcům v seniorském věku v tíživé životní situaci. 
  
11. Zítra pro Mušketýry z Ria  
Českobudějovický deník | 20.12.2017 | (pk) | 16 | Sport/Jižní Čechy | 0.65 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
V rozhovorech s pěticí jihočeských novinářů se představují plavec Arnošt Petráček (rozhovor vedl Radek Gális), plavkyně Běla Třebínová (Alena Binterová), lukostřelec David Drahonínský (Michal Havelka), stolní tenista Ivan Karabec (Pavel Kortus) a jachtař Daniel Bína (Petr Vitoň). 
  
12. Francouzský jachtař vytvořil nový rekord. Obeplul svět za 42 dní a 16 hodin  
echo24.cz | 18.12.2017 | 0.40 
https://echo24.cz/a/SduA8/francouzsky-jachtar-vytvoril-novy-rekord-obeplul-svet-za-42-dni-a-16-hodin  
Francouz François Gabart na své jachtě obeplul svět v novém rekordním čase. Cesta mu trvala 42 dní, 16 hodin, 40 minut a 35 sekund. Loňský nejlepší výsledek svého krajana Thomase Covilla vylepšil o celých 6 dní. Informovala o tom britská BBC. Organizátoři cesty, kteří Gabarta sledovali prostřednictvím satelitů, na Twittwru v neděli napsali, že 34letý mořeplavec dosáhl svého cíle poblíž ostrova Oussant u západního pobřeží Francie v neděli před západem slunce. 
  
13. Veslařky posbíraly bronzové medaile  
Radniční listy města Olomouc | 18.12.2017 | (red) | 27 | Olomouc | 0.42 
http://www.ceskydomov.cz/olomouc/kategorie/hlavni-stranka-olomouc  
V polovině listopadu se olomoucké veslařky výborně prezentovaly na největší regatě osmiveslic v Evropě – Baselhead 2017. Ve švýcarské Basileji ziskem bronzových medailí v kategorii juniorek a žen úspěšně završily letošní sezónu na vodě. Tento distanční závod na 6,4 km je ve srovnání s klasickými veslařskými regatami zcela netradiční. 
  
14. Jachtař Gabart zlepšil o šest dnů rekord v sóloplavbě kolem světa  
blesk.cz | 17.12.2017 | 0.42 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/321569/jachtar-gabart-zlepsil-o-sest-dnu-rekord-v-soloplavb...  
Francouzský jachtař Francois Gabart vytvořil světový rekord v sólopavbě kolem světa. Když dnes nedlouho po půlnoci protnul pomyslnou cílovou čáru u pobřeží nedaleko Brestu, byl v tu chvíli na cestě 42 dnů, 16 hodin, 40 minut a 35 sekund. 
  
15. Králem jihočeského sportu po dvou letech opět letecký akrobat Martin Šonka  
ceskobudejovicky.denik.cz | 15.12.2017 | Bohumil Ortman | Ostatní sporty | 0.65 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/kralem-jihoceskeho-sportu-po-dvou-letech-opet-letec...  
Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná). V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č. 
  
16. Králem jihočeského sportu po dvou letech opět letecký akrobat Martin Šonka  
denik.cz | 15.12.2017 | CREA:, Bohumil Ortman | 0.65 
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/ostatni_region/kralem-jihoceskeho-sportu-po-dvou-letech-opet-leteck...  
Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná).  V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č. 
  
17. Viktor Teplý doplachtil třetí na Kanárských ostrovech Gran Canaria Olympic Sailing Week  
sportovnilisty.cz | 14.12.2017 | 0.65 
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/viktor-teply-doplachtil-treti-na-kanarskych-ostrovech-gran...  
Viktorovi Teplému se při regatě dařilo a skončil třetí. "První dva dny foukalo 8 až 10 m/s z moře, takže byly pořádné vlnky. Jezdili jsme tři rozjížďky denně a strávili 5 hodin na vodě. 
  
18. Králem jihočeského sportu byl po dvou letech opět vyhlášen letecký akrobat Martin Šonka  
Českobudějovický deník | 14.12.2017 | MILA ORTMAN | 16 | Sport | 0.80 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli včera vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná). V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č. 
  
19. Jachtař Viktor Teplý získal na Kanárských ostrovech bronz  
Brněnský deník | 13.12.2017 | (mus) | 14 | Sport | 0.42 
http://brnensky.denik.cz/  
Kuřimský jachtař Viktor Teplý si doplul na podniku Gran Canaria Olympic Sailing Week pro třetí místo ve třídě laser. "První dva dny foukalo osm až deset metrů za sekundu z moře, takže byly pořádné vlnky. Jezdili jsme tři rozjížďky denně a strávili pět hodin na vodě. 
  
20. Jachtař Teplý byl v přípravném závodu před kvalifikací OH třetí  
blesk.cz | 12.12.2017 | 0.43 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/321194/jachtar-teply-byl-v-pripravnem-zavodu-pred-kvalifika...  
Český jachtař Viktor Teplý obsadil na Kanárských ostrovech v přípravném závodu před začátkem kvalifikací na olympijské hry 2020 v Tokiu třetí místo v kategorii Laser. Soutěže Gran Canaria Olympic Sailing Week se zúčastnil i Štěpán Novotný, který obsadil 15. 
  
21. Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec  
jindrichohradecky.denik.cz | 11.12.2017 | Zdeněk Prager | Moje Jindřichohradecko | 0.45 
https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/nejuspesnejsi-sportovec-roku-2017-okresu-jindrichuv...  
místo – MČR ve sprintu na dvojce bez kormidelníka a na osmiveslici, vítězka mezinárodní regaty v Brně na dvojce bez kormidelníka, vítězka Olympic hopes na dvojce bez kormidelníka, juniorská reprezentantka ČR. Kohoutová Simona (Jiskra Třeboň), veslování – juniorka: 1. 
  
22. Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec  
denik.cz | 11.12.2017 | CREA:, Zdeněk Prager | 0.45 
http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/nejuspesnejsi-sportovec-roku-2017-okresu-jindrichuv-...  
místo – MČR ve sprintu na dvojce bez kormidelníka a na osmiveslici, vítězka mezinárodní regaty v Brně na dvojce bez kormidelníka, vítězka Olympic hopes na dvojce bez kormidelníka, juniorská reprezentantka ČR.  Kohoutová Simona (Jiskra Třeboň), veslování – juniorka: 1. 
  
23. Jak se stát kapitánem lodi? Absolvovat týdenní praxi v Chorvatsku a složit zkoušky z meteorologie či angličtiny  
firststyle.cz | 08.12.2017 | 0.45 
http://www.firststyle.cz/se-stat-kapitanem-lodi-absolvovat-tydenni-praxi-chorvatsku-slozit-zkousky-m...  
Dárkový poukaz na absolvování kurzu pak pod vánočním stromečkem jistě potěší každého příznivce jachtingu, cena celého kurzu se pohybuje okolo 20 tisíc korun.  Co všechno musí budoucí kapitán pobřežní plavby umět a znát? 
  
24. Letošní sezona byla nejúspěšnější  
Břeclavský deník | 28.11.2017 | VÁCLAV PETRŮ | 14 | sport na břeclavsku aktuálně | 0.40 
http://breclavsky.denik.cz/  
Probojovala jsem se do reprezentace a zúčastnila se několika mezinárodních regat včetně mistrovství světa do 23 let. Výkonnostně jsem na tom byla nejlépe za celou dobu, co vesluji. A navíc jsem to všechno "přežila" ve zdraví. Této sezoně nejspíš není co vytknout. 
  
25. Třináctá IT Regatta 2017  
CIO - Business world | 27.11.2017 | PAVEL WINKLER | 46 | Reportáž - CIO Business world cup | 0.82 
http://businessworld.cz/  
IT Regatta oslavila šťastnou třináctku své existence. Tradiční čtyřdenní etapový závod plachetnic a zároveň inspirativní setkání lidí a společností v oboru IT se uskutečnilo ve dnech 18.–23. září 2017 v chorvatském Biogradu za účasti 16 týmů. 
  
26. 4 mýty o jachtingu: Je opravdu drahý a jen pro milovníky adrenalinu?  
firststyle.cz | 26.11.2017 | 0.68 
http://www.firststyle.cz/4-myty-jachtingu-opravdu-drahy-jen-milovniky-adrenalinu/  
O jachtingu koluje několik mýtů, které vyvrací Jiří Zindulka, sám dlouholetý a uznávaný jachtař a zakladatel společnosti ZINDULKA, české jedničky v pronájmu lodí.  Jachting je drahý  Jachting je pro mnohé symbolem luxusu, který si "obyčejný smrtelník" nemůže dovolit. 
  
27. Exotiky je i jachting  
iprosperita.cz | 24.11.2017 | 0.66 
https://www.iprosperita.cz/vyrobky-a-sluzby/8532-exotiky-je-i-jachting  
Zatímco u cestovních kanceláří je nejpopulárnější exotickou destinací Egypt, následován Karibikem a Thajskem, u jachtařů se dlouhodobé oblibě těší zejména Karibik. Na začátku letošní sezony ho sice zasáhly hurikány, podle posledních informací se však situace již uklidnila a rekonstrukce jsou v plném proudu. 
  
28. Veslařky se ve Švýcarsku prosadily na stupně vítězů  
Olomoucký deník | 24.11.2017 | (spo) | 14 | Sport /Olomoucký kraj | 0.42 
http://www.olomoucky.denik.cz/  
Olomouc – O uplynulém prodlouženém víkendu se olomoucké veslařky výborně prezentovaly na největší regatě osmiveslic v Evropě – Baselhead 2017. Ve švýcarské Basileji tak ziskem bronzových medailí v kategorii juniorek a žen úspěšně završily letošní sezonu na vodě. 
  
29. Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu  
prvnizpravy.cz | 12.11.2017 | politika | 0.67 
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-pok...  
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 
  
30. Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu  
plzenskenovinky.cz | 11.11.2017 | Petr Skála | 0.67 
http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na...  
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 
  
31. Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu  
prazskenovinky.cz | 11.11.2017 | Petr Skála | 0.67 
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-...  
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 
  
32. Titul nebyl daleko, jachtaři ze Štětí přivezli medaile  
Litoměřický deník | 11.11.2017 | (es) | 14 | Sport - region | 0.78 
http://www.litomericky.denik.cz/  
Nakonec bylo dokončeno devět kol, přičemž čtyři stačila, aby bylo mistrovství platné," vysvětlila Eva Skořepová z Českého svazu jachtingu. Po dvou dnech byl suverénní polský tým JKW 1, druhé místo patřilo Bratrům v triku (domácí závodníci Lukáš a Michal Krsičkovi s plzeňským Františkem Vitákem) a na třetí příčce se drželo Štětí. 
  
33. Jachtařské naděje ukončily sezonu na Vltavě  
Litoměřický deník | 10.11.2017 | (se) | 2 | Litoměřicko /Region | 0.40 
http://www.litomericky.denik.cz/  
Štětí – Mladí jachtaři SK opět slavili úspěch. Tým ve složení Tomáš Mlejnek, Adam Nevelöš a Tibor Nevelöš si přivezl domů bronzové medaile z posledního závodu letošní sezony, kterým bylo MČR v team racingu dětí ve třídě Optimist. 
  
34. Ve výsledcích  
Mladá fronta Dnes | 10.11.2017 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.40 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Pelhřimov 12 3 1 0 8 43:64 11 Jachting MISTROVSTVÍ ČR v team racingu dětí v Praze, lodní třída Optimist: 1. JKW (Pol.), 2. Bratři v triku (L. Krsička, M. Krsička-YC Cere, Viták-JK Plzeň), 3. SK Štětí. Startovalo 15 lodí. 
  
35. Bývalá ministryně Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj bankrotu a krachu  
sportovnilisty.cz | 09.11.2017 | 0.64 
http://www.sportovnilisty.cz/sport-a-stat/byvala-ministryne-valachova-privedla-nektere-sportovni-sva...  
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 
  
36. Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina  
prazsky.denik.cz | 08.11.2017 | Redakce | Ostatní sporty | 0.67 
https://prazsky.denik.cz/ostatni_region/suverenitu-sportovnich-svazu-bude-hajit-nove-ustavena-expert...  
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 
  
37. Jachtař Křížek se už po dalším titulu těší na rychlost katamaránu  
sport.iDNES.cz | 08.11.2017 | MF DNES, Ervín Schulz | Ostatní sporty | 0.79 
https://sport.idnes.cz/david-krizek-jachting-0t7-/sporty.aspx?c=A171108_103146_sporty_par  
Přesto už nyní David Křížek sbírá síly na příští rok. A především na respektovaný seriál "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series, kam upíná hlavní pozornost. "Závodit po několika letech s týmem Rodop byla skvělá zábava a klukům strašně moc děkuju. 
  
38. Děti zakončily jachtařskou sezonu v Praze. Na pátém místě skončil Yacht Club Kladno  
nasregion.cz | 08.11.2017 | Eva Skořepová | 0.40 
http://nasregion.cz/praha/deti-zakoncily-jachtarskou-sezonu-v-praze-na-patem-miste-skoncil-yacht-clu...  
Na pátém místě skončil Yacht Club Kladno Na pátém místě se umístil Yacht Club Kladno ve složení Lukáš Wehrenberg, Tobiáš Kraus a Lukáš Kraus. Výsledky: Team Racing Optimist (15 týmů) 1. 
  
39. Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina  
denik.cz | 08.11.2017 | CREA: Jiří Uhlíř | 0.67 
http://prazsky.denik.cz/ostatni_region/suverenitu-sportovnich-svazu-bude-hajit-nove-ustavena-expertn...  
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 
  
40. Seriál Flying Phantom asi zamíří i do Ománu  
Mladá fronta Dnes | 08.11.2017 | Ervín Schulz | 17 | Plzeňský kraj | 0.66 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Přesto už nyní Plzeňan David Křížek sbírá síly na příští rok. A především na respektovaný seriál "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series, kam upíná hlavní pozornost. "Závodit po několika letech s týmem Rodop byla skvělá zábava a klukům strašně moc děkuju. 
  
41. ZINDULKA expanduje do zahraničí  
prekon.cz | 07.11.2017 | ZINDULKA | Průmysl a ekonomika | 0.42 
http://www.prekon.cz/1510055976/zindulka-expanduje-do-zahranici.html  
Kromě toho ZINDULKA pořádá kurzy jachtingu nebo přednášky na pestrou paletu témat od aktuálního Volvo Ocean Race přes nehody na moři až po meteorologii či první pomoc. Pokud zákazníci v průběhu plavby narazí na jakýkoliv problém, mohou volat nonstop o radu. 
  
42. Česká námořní rallye, tradiční etapový závod, zná své vítěze! Česká námořní rallye, tradiční etapový závod, zná své vítěze! V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 199...  
luxus.cz | 02.11.2017 | Hana Benešová | 0.90 
https://www.luxus.cz/ceska-namorni-rallye-tradicni-etapovy-zavod-zna-sve-viteze  
I letošnímu ročníku Český svaz jachtingu udělil statut Mistrovství ČR One Design, které se jelo v kategorii First 35.  Letošnímu závodu nepřál vítr, který během republikového šampionátu zesílil nad požadované minimum jen třikrát. 
  
43. Pardubicko získalo 28 medailí na letní olympiádě pro děti a mládež. A tady jsou gratulace krajského vedení  
krajskelisty.cz | 02.11.2017 | 0.40 
https://www.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/okres-pardubice/18141-pardubicko-ziskalo-28-medaili-na-l...  
jachtařů v lodní třídě Optimist, další medaile přidali kolečkoví bruslaři, konkrétně stříbro vybojoval ve víceboji kadetů David Rafaj, bronz přidal Michal Brokl ve víceboji žáků a bronzovou medaili si zasloužili naši bruslaři za výkon ve štafetě na 4x 4 kola ve složení Michal Brokl, Erika Broklová, Eliška Fackenbergová a David Rafaj. 
  
44. Týmové mistrovství ČR v jachtingu  
e-sportfoto.cz | 01.11.2017 | 0.64 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/tymove-mistrovstvi-cr-v-jachtingu/  
Dvanáct týmů, složených z nejlepších jachtařů celé republiky a Slovenska, začalo závodit. K favoritů patřily zejména týmy POBŘEŽÍ LIHOVINY a obhájce titulu #PRSAKOULE, který propaguje neziskovou organizaci Loono mladé medičky Kateřiny Vackové. 
  
45. Jak jsem (ne)psal knihu a pob(l)il Atlantik.  
aktualne.cz | 01.11.2017 | Jan Hnízdil | 0.89 
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=30265  
Pokaždé, když se začínám topit v záplavě pacientů, pozvání na besedy a hoří mi termín odevzdání rukopisu knížky, hodí mi záchranný kruh kamarád a zkušený jachtař Jirka Zindulka. Počátkem roku 2010 mi nabídl místo v posádce převážející starou plachetnici z Mallorky do chorvatského Splitu. 
  
46. Velký úspěch českého jachtingu. Koláček s Hebe V byl na Rolex Middle Sea Race třetí  
ceskatelevize.cz | 28.10.2017 | 0.79 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/363286-velky-uspech-ceskeho-jachtingu-kolacek-s-hebe-v-byl...  
Český námořní jachting zaznamenal velký úspěch. Loď Hebe V pod vedením pod vedením skippera Milana Koláčka skončila třetí v kategorii ORC na jednom z nejtěžších a nejlépe obsazených námořních klání světa Rolex Middle Sea Race. 
  
47. Plachetnice HÉBÉ V přiváží z Malty další medaile pro Českou republiku  
e-sportfoto.cz | 28.10.2017 | 0.94 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/bronz-pro-ceskou-posadku-na-rolex-middle-sea-race/  
O to víc nás může těšit skvělý výsledek české posádky, kterou vedl zkušený sólo jachtař Milan Koláček. Třetí místo celkově a druhé ve skupině v handicapu ORC, je po dřívějších medailových umístěních TŘI SESTRY SAILING TEAMU, další vynikající vizitkou českého námořního jachtingu. 
  
48. Křížek má další titul, Hájek bronz  
Mladá fronta Dnes | 27.10.2017 | (es) | 15 | Kraj Plzeňský | 0.87 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting Plzeňský jachtař David Křížek slaví další český titul. S týmem Rodop Martina Kulíka obhájil v Chorvatsku loňské prvenství na mistrovství ČR One-Design v kategorii lodí First 35. "Po pár letech jsem se vrátil na Českou námořní rallye, s týmem Rodop máme opět vítězství. 
  
49. Adrenalin v srdci  
Watch IT! | 27.10.2017 | Jan Lidmaňský | 38 | Týden s... | 0.78 
Pro zajímavost, jedním z nich bylo například rozšíření o komplikaci minutového odpočtu do startu regaty, nicméně projekt Yacht Club Regatta Timer zůstal pouze připomínkou doby v manufakturním muzeu. Tatam je i kooperace s mořským vlkem Patricem Quesnelem, jenž byl se svou jachtou Moonbird z dílen Dubois Naval Architects tváří kampaně, která měla navodit správnou atmosféru a přilákat více dobrodruhů a jachtařů ke značce. 
  
50. Velká cena Prahy aneb Mistrovství České republiky v jachtařské disciplíně Team Racing  
e-sportfoto.cz | 26.10.2017 | 0.65 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/velka-cena-prahy-aneb-mistrovstvi-ceske-republiky-v-team-racing/  
Závodit se bude na dvouposádkových lodích třídy 420 a přihlášeno je 12 týmů složených z vynikajících jachtařů včetně reprezentantů. Šestičlenné týmy se utkají systémem každý s každým vždy na třech lodích proti sobě.O dalším víkendu 3.–5. 
  
51. Mladí jachtaři se utkají o titul krále Prahy  
praha.eu | 25.10.2017 | 0.80 
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/sport/mladi_jachtari_se_utkaji_o_titul_krale.html  
Pořádá ho Yacht Club CERE ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.  Hlavním rozhodčím bude zkušený Radim Vašík a startovat se bude v Podolí. 
  
52. Bronz z Jadranu na Lipno  
Jindřichohradecký deník | 25.10.2017 | (vit) | 13 | Sport/Jižní Čechy | 0.87 
http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Černá v Pošumaví – Byť jachtařská závodní sezona na jihu Čech skončila Lipenským kotrmelcem, na mořích se v nejrůznějších regatách i jihočeští jachtaři stále prohánějí. Na Jadranu se jelo mezinárodní mistrovství ČR v námořním jachtingu a vedle našeho nejzkušenějšího námořního jachtaře Davida Křížka z Plzně, jenž nechyběl ve vítězné posádce, se MČR zúčastnila i jihočeská posádka YC DIM Bezdrev, vedená Janem Čutkou ml. 
  
53. Jachtaři na Jadranu  
Českobudějovický deník | 25.10.2017 | (vit) | 13 | Sport/Jižní Čechy | 0.88 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Hluboká nad Vltavou – Byť jachtařská závodní sezona na jihu Čech skončila Lipenským kotrmelcem, na mořích se v nejrůznějších regatách i jihočeští jachtaři stále prohánějí. Na Jadranu se jelo mezinárodní mistrovství republiky v námořním jachtingu a vedle našeho nejzkušenějšího námořního jachtaře Davida Křížka z Plzně, jenž nechyběl ve vítězné posádce, se šampionátu zúčastnila i jihočeská posádka YC DIM Bezdrev, vedená Janem Čutkou mladším. 
  
54. Ve výsledcích a telegraficky  
Mladá fronta Dnes | 25.10.2017 | 17 | Plzeňský kraj | 0.78 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting MISTROVTVÍ ČR One-Design - 21. Česká námořní rallye (Chorvatsko), kategorie First 35: 1. YC Rodop Martina Kulíka (+ David Křížek, Loko Plzeň) 9 b., 2. Giulia Sailing Jana Hirnšala (Česká Lípa) 14, 3. 
  
55. RODOP Martina Kulíka s Davidem Křížkem na palubě obhájil loňské vítězství  
e-sportfoto.cz | 23.10.2017 | 0.80 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/rodop-martina-kulika-s-davidem-krizkem-obhajil-lonske-vitezstvi/  
Dvě první místa v mistrovské kategorii First 35 vybojoval tým TŘI SESTRY s Milanem Hájkem za kormidlem a s Tomášem Magorem Doležalem, kapelníkem stejnojmenné skupiny, v posádce. V obou rozjížďkách zvítězil způsobem start-cíl s výrazným náskokem. 
  
56. 21. Česká námořní rallye je v cíli.  
motormix.cz | 22.10.2017 | Mistrovství Čr | 0.80 
https://www.motormix.cz/clanek/21-ceska-namorni-rallye-je-v-cili/17752  
RODOP Martina Kulíka s Davidem Křížkem na palubě obhájil loňské vítězstvíMistrovství ČR One-Design – 21. Česká námořní rallye 21. Česká námořní rallye aneb Mistrovství ČR One-Design se konala od soboty 14. 
  
57. výsledky, fakta  
Sport | 21.10.2017 | 14 | Ragby | 0.64 
http://deniksport.blesk.cz/  
JACHTING POSÁDKA MARTINA KULÍKA z Prahy obhájila prvenství v České námořní rallye na identických jachtách v kategoriích First 35 a Elan 350, která byla současně českým mistrovstvím. Na druhém místě skončila loď kapitána Jana Hiršala a třetí místo obsadil letošní mistr Evropy v jachtařské třídě RS700 Milan Hájek. 
  
58. Jachtař Kulík vyhrál posedmé Českou námořní rallye v Chorvatsku  
blesk.cz | 20.10.2017 | 0.64 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/316513/jachtar-kulik-vyhral-posedme-ceskou-namorni-rallye-v...  
Na druhém místě skončila loď kapitána Jana Hiršala a třetí místo obsadil letošní mistr Evropy v jachtařské třídě RS700 Milan Hájek. Padesátiletý Kulík vyhrál tuto rallye, která se pravidelně jezdí od roku 1997, už posedmé. Šestidenní soutěž provázely špatné povětrnostní podmínky. 
  
59. Kulík si posedmé podmanil české jachtařské mistrovství v Chorvatsku  
ceskatelevize.cz | 20.10.2017 | 0.64 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/362877-kulik-si-posedme-podmanil-ceske-jachtarske-mistrovs...  
Na druhém místě skončila v chorvatské Hramině loď kapitána Jana Hiršala a třetí místo obsadil letošní mistr Evropy v jachtařské třídě RS700 Milan Hájek.autor: Hugh Peterswald, zdroj: ČTK/ZUMA/  Jachting  Šestidenní soutěž provázely špatné povětrnostní podmínky, kvůli nimž závodníci absolvovali pouze šest z původně plánovaných jedenácti rozjížděk. 
  
60. Hájek táhne Tři sestry ke zlatu  
Mladá fronta Dnes | 20.10.2017 | (es) | 15 | Kraj Plzeňský | 0.64 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Jachting V Chorvatsku dnes vyvrcholí 21. Česká námořní rallye, aneb domácí šampionát One-Design. Ten začal minulý víkend a v mistrovské kategorii First 35 se hned po prvních dvou rozjížďkách dostal do čela tým Tři sestry s plzeňským kormidelníkem Milanem Hájkem. 
  
61. OLYMPIJSKÝ VÍTR V PLACHTĚ  
The BEST | 18.10.2017 | Sabina Bařinová | 38 | Be leaders | 0.93 
Klára Kulhánková a Michal Koštýř se ale zhlédli v docela jiném sportu. Už před lety se pustili do jachtingu a svým červnovým vítězstvím na mistrovství Evropy v juniorské kategorii RS FEVA ve švýcarském Versoix začali pomalu, ale o to jistěji dělat svou díru do jachtařského světa. 
  
62. V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu má své...  
luxus.cz | 17.10.2017 | Hana Benešová | 0.97 
https://www.luxus.cz/v-sobotu-odstartoval-jiz-21-rocnik-ceske-namorni-rallye  
Závod této nejstarší české regaty se pojede až do 21. října, a to na lodích First 35 a Elan 350. Český svaz jachtingu přidělil 21. ČNR 2017 znovu statut Mistrovství ČR One Design, které se pojede v kategorii First 35. 
  
63. Moře nám dalo svobodu  
klubknihomolu.cz | 16.10.2017 | Markéta Selucká | 0.67 
http://www.klubknihomolu.cz/142691/more-nam-dalo-svobodu/  
Prvním jmenovaným je Richard Konkolski, jachtař, fotograf a nakladatel; po něm následují Julius Ecsi, zvaný Sorel (člen posádky lodi Polárka Rudolfa Krautschneidera, s nímž obeplul Antarktidu), Slovák Jozef Varsányi, Jiří Albrecht, mimo jiné také malíř, Jiří Denk, manželé Jana a Otakar Honsovi, horolezec  Jaroslav Bernt a Vlado Porvaznik, taktéž horolezec a výrobce čokoládových pralinek, "nejlepších delikates" na Slovensku; dále reklamní fotograf Zdeněk Teubner a Stanislav Kubíček, který se na moře vydal s manželkou a čtyřměsíční dcerou Kačenkou. 
  
64. Jako doma. Češi soupeří v Chorvatsku  
Mladá fronta Dnes | 16.10.2017 | (rkr) | 17 | Brno a Jižní morava | 0.80 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Tak se mohou cítit čeští jachtaři v chorvatském moři. "V určité části se Češi vyznají líp než samotní Chorvati. Stalo se, že místní se málem zamotali do sádek pro pěstování ryb, kterým jsme se my s přehledem vyhnuli," líčí Martin Pospíšil, kormidelník brněnského týmu Hyveco. 
  
65. Při jachtařské námořní rallye proženou soupeře Tři sestry  
denik.cz | 14.10.2017 | CREA:, Petr Musil,,, Martin Vymyslický | 0.92 
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/pri-jachtarske-namorni-rallye-prozenou-soupere-tri-sestry-20...  
Brno – Letos si to rozdají o domácí triumf v námořním jachtingu přední posádky. V Chorvatsku na Murterském moři pojede od soboty do pátku v šesti etapách 29 týmů ve dvou kategoriích při 21. České námořní rallye. "Posádky jsou namíchané různě. 
  
66. Při jachtařské námořní rallye proženou soupeře Tři sestry  
brnensky.denik.cz | 14.10.2017 | Petr Musil, Martin Vymyslický | 0.92 
https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/pri-jachtarske-namorni-rallye-prozenou-soupere-tri-sestry-2...  
Brno – Letos si to rozdají o domácí triumf v námořním jachtingu přední posádky. V Chorvatsku na Murterském moři pojede od soboty do pátku v šesti etapách 29 týmů ve dvou kategoriích při 21. České námořní rallye. "Posádky jsou namíchané různě. 
  
67. Jachtaře proženou Tři sestry  
Brněnský deník | 14.10.2017 | PETR MUSIL MARTIN VYMYSLICKÝ | 14 | Sport/Brno a okolí | 0.93 
http://brnensky.denik.cz/  
Brno – Letos si to rozdají o domácí triumf v námořním jachtingu přední posádky. V Chorvatsku na Murterském moři pojede ode dneška do pátku v šesti etapách 29 týmů ve dvou kategoriích při 21. české námořní rallye. "Posádky jsou namíchané různě. 
  
68. Škopek: Moje paní to se mnou nemá lehké  
Kolínský deník | 14.10.2017 | RENÉ VOLF | 14 | Kolínsko/Sport | 0.88 
http://www.kolinsky.denik.cz  
Málokdo ví, že je také vášnivým jachtařem. Dalším hostem on-line rozhovoru Kolínského deníku byl Michal Škopek. - Jaké letos mají Býchory ambice? Myslíte, že se Lukáš Hartig někdy ještě vrátí do Býchor? Myslíte, že by se to týmu mohl zapracovat nějaký mladší hráč? 
  
69. FOTO  
Chrudimský deník | 12.10.2017 | 13 | sport chrudimsko | 0.87 
http://chrudimsky.denik.cz/  
Vzhledem ke zkušenostem si závodníci pardubického Yacht Clubu sídlícího na Seči Jaroslav Čermák a Petr Košťál zažádali o přidělení lodě lodní třídy 29er od Českého svazu jachtingu. Dostali ji a také byli rovnou vzhledem k dosavadním výsledkům zařazeni do Sportovního centra mládeže pod vedením trenéra Davida Křížka, který patří mezi naše nejlepší jachtaře. 
  
70. Lipenský kotrmelec uzavřel letošní sezonu  
Jindřichohradecký deník | 12.10.2017 | PETR VITOŇ | 13 | Sport /Jižní Čechy | 0.64 
http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Ve třídě RS 700 byl opět suverénem úřadující mistr republiky Milan Hájek z Loko Plzeň, který vyhrál všech deset rozjížděk. I tentokrát vzorně připravili závod pořadatelé z YC Lipno nad Vltavou, kteří patří k největším propagátorům této lodní třídy. 
  
71. Letošní mistr Evropy Hájek je favoritem České námořní rallye  
blesk.cz | 10.10.2017 | 0.78 
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/315625/letosni-mistr-evropy-hajek-je-favoritem-ceske-namorn...  
Letošní mistr Evropy v jachtingu ve třídě RS700 Milan Hájek je největším favoritem České námořní rallye, která se uskuteční v příštím týdnu v Chorvatsku. Závod na identických jachtách v kategoriích First 35 a Elan 350 bude znovu současně českým mistrovstvím. 
  
72. Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu  
denik.cz | 09.10.2017 | CREA:, Jiří Jelínek | 0.67 
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/od-zdravotnickych-knih-si-odskocili-k-jachtingu-20171009.h...  
Například právě vyšlý sborník mapující 90 let jachtingu v Doksech.  Bylo to roku 1927, když se hrstka německých jachtařů sdružila v klubu, který nesl název Segelclub Hirschberg am See. 
  
73. Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu  
Českolipský deník | 09.10.2017 | (jj) | 2 | Českolipsko /Z regionu | 0.67 
http://www.ceskolipsky.denik.cz/  
Například právě vyšlý sborník mapující 90 let jachtingu v Doksech. Bylo to roku 1927, když se hrstka německých jachtařů sdružila v klubu, který nesl název Segelclub Hirschberg am See. Zde, v dnešních Doksech začíná na Máchově jezeře éra jachtingu. 
  
74. Veverková reprezentovala v Račicích  
Berounský deník | 06.10.2017 | JAN BEŽÓ | 13 | berounsko sport | 0.43 
http://www.berounsky.denik.cz  
Regaty v Račicích se zúčastnilo 797 závodníků z 33 států světa. Co do obsazení lze tento závod srovnat pouze s mistrovstvím světa juniorů. Mezi 48 juniorskými reprezentanty České republiky byla i Alžběta Veverková ze Sokola Králův Dvůr. 
  
75. Příběhy mořeplavců. Kniha je tu, na křest přijde Steve Lichtag  
protisedi.cz | 04.10.2017 | 0.64 
http://www.protisedi.cz/article/pribehy-moreplavcu-kniha-je-tu-na-krest-prijde-steve-lichtag  
Knihu pokřtí jachtař David Křížek a Steve Lichtag. Osobně se zúčastní celá řada autorů-mořeplavců: Richard Konkolski, Julius Esci, Jozef Varsányi, Jiří Albrecht, František Sýkora, Jiří Denk, Otakar Hons, Jaroslav Bernt, Vlado Porvaznik, Stanislav Kubíček, Petr Ondráček, Zdeněk Teubner, Rudolf Holý a další. 
  
76. Chorvaté otestovali své mariny. Vítězem je přístav na ostrově Krk  
cestovani.iDNES.cz | 25.09.2017 | iDNES.cz, Petr Pravda | Cestování /Kolem světa | 0.45 
https://cestovani.idnes.cz/nejlepsi-marina-chorvatska-punat-krk-dw0-/kolem-sveta.aspx?c=A170920_1321...  
Ocenění Zlatá kotva 2017, první svého druhu v zemi, vzniklo pod záštitou Chorvatského turistického sdružení z průzkumu mezi 1 131 jachtaři, jichž se členové hlídky během své plavby dotazovali a popovídali si s nimi. Podrobné hodnocení provedli chorvatští novináři na základě anketních dotazníků, které vyplňovali hosté-jachtaři v každém jachtařském přístavu a v nichž odpovídali na sedm otázek o pořádku, organizaci a čistotě v jachtařském přístavu, o přívětivosti personálu, restauračních, zábavních a sportovních zařízeních známkami od 1 do 5 pro každou kategorii. 
  
77. I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu má své vítěze George Chapman, rozhodčí České ná...  
luxus.cz | 25.09.2017 | Hana Benešová | 0.96 
https://www.luxus.cz/i-letos-se-uskutecni-ceska-namorni-rallye-zavod-s-tradici-od-roku-1997  
Česká námořní rallye, nejstarší česká námořní regata, vstupuje letos do druhé desítky své existence. Její 21. ročník se pojede v termínu od 14. do 21. října 2017. Závodit se bude na lodích First 35 a Elan 350.  Český svaz jachtingu přidělil 21. 
  
78. Jachtař Daniel Bína ovládl mistrovství Rakouska  
sport.aktualne.centrum.cz | 23.09.2017 | David Nebor | Parasport | 0.83 
https://sport.aktualne.cz/parasport/jachtar-daniel-bina-ovladl-mistrovstvi-rakouska/r%7e65891d209f9b...  
Na mistrovství Rakouska zazářil český reprezentant Daniel Bína. Gmunden - Na jezerní hladině pod vápencovou horou Traunstein si český závodník v jachtingu, Gmunden - Na jezerní hladině pod vápencovou horou Traunstein si český závodník v jachtingu, Daniel Bína, připsal další úspěch. 
  
79. Jachtař Daniel Bína ovládl mistrovství Rakouska  
aktualne.cz | 23.09.2017 | autor: David Nebor /před 3 minutami | 0.83 
https://sport.aktualne.cz/parasport/jachtar-daniel-bina-ovladl-mistrovstvi-rakouska/r%7e65891d209f9b...  
Mistrovství Rakouska v závodním jachtingu se zúčastnili celkem čtyři čeští závodníci. /Foto: Archiv Daniela Bíny Na Traunsee se uskutečnilo mistrovství Rakouska v závodním jachtingu, jehož se účastnili i čtyři čeští závodníci. 
  
80. Lanškrounští jachtaři se představili na mistrovství České republiky lodní třídy Optimist  
orlicky.net | 19.09.2017 | 0.66 
http://orlicky.net/?id_zpravy=12432369511505793571  
Zatímco tréninkové dny proběhly v téměř ideálních podmínkách, od čtvrtka počasí nebylo jachtingu příliš nakloněno. Většinou přišel termický vítr později odpoledne, a tak se rozjížďky dojížděly až do západu slunce. Nejlepší větrné podmínky nastaly poslední den v neděli, kdy se paradoxně odjela pouze jedna rozjížďka. 
  
81. Kovářov na Lipně má mistry světa jachtařů  
Jindřichohradecký deník | 14.09.2017 | PETR VITOŇ | 16 | Sport | 0.65 
http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Kovářov – Mistrovství světa světa v jachtingu třídy Tornádo u řecké Soluně se mezi třiadvaceti jachtami zúčastnili jako jediní reprezentanti z Česka Zdeněk a Michaela Pavlišovi a ti do svého klubu v Kovářově na Lipně dovezli zlato v mixech! 
  
82. Jachting na Máchově jezeře slaví 90 let  
denik.cz | 11.09.2017 | CREA:, Petra Hámová | 0.68 
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/jachting-na-machove-jezere-slavi-90-let-20170911.html  
Doksy – Výročí si v Doksech připomněla stovka přátel jachtingu. Stejně jako výletní lodě či šlapadla patří k Máchovu jezeru neodmyslitelně plachetnice. Od založení prvního jachtklubu v Doksech letos uplynulo 90 let. 
  
83. Jachting na Máchově jezeře slaví 90 let  
Liberecký deník | 11.09.2017 | (ph) | 2 | Liberecko | 0.68 
http://www.liberecky.denik.cz/  
Výročí si v Doksech připomněla stovka přátel jachtingu. Doksy – Stejně jako výletní lodě či šlapadla patří k Máchovu jezeru neodmyslitelně plachetnice. Od založení prvního jachtklubu v Doksech letos uplynulo 90 let. Jubileum si v sobotu připomněla zhruba stovka jachtařů a dalších příznivců tohoto krásného sportu. 
  
84. Když ti vítr napne plachtu  
Reportér | 11.09.2017 | Herbert Slavík | 66 | Fotoreportáž | 0.65 
Krotitelé vody a větru na surfech, plachetnicích různých velikostí, samotáři na dlouhých plavbách kolem světa či profesionální týmy při mezinárodních regatách vydávající se za adrenalinem, dobrodružstvím, svobodou, samotou. Ti všichni na moři vytváří nádhernou kulisu, ten typický obraz snění o vůni dálek a dobrodružství. 
  
85. Tropické neštovice a zajetí mezi indiány! Nové informace o zmizení Petra a jeho synů  
expres.cz | 09.09.2017 | Expres.cz, Alžběta Šemrová | Zprávy | 0.43 
http://www.expres.cz/jachtar-pedro-nemoc-0ov-/zpravy.aspx?c=A170909_082148_dx-zpravy_beta  
Jachtař Pedro, který se i se syny na dva měsíce ztratil na moři během plavby z Panamy na souostroví San Blas, vyvolal řadu otázek. I přesto, že trojice Čechů byla v pořádku nalezena, stále nebylo jasné, proč vlastně na tak dlouho zmizeli. 
  
86. Příběhy mořeplavců (Češi a Slováci, kteří obepluli svět)  
topvip.cz | 09.09.2017 | Jana Dořičáková | 0.65 
http://www.topvip.cz/knihy/pribehy-moreplavcu-cesi-a-slovaci-kteri-obepluli-svet  
Zdeněk Teubner (*1967) se od roku 1992 profesionálně věnuje jachtingu, od roku 1998 fotografování. Obě činnosti skloubil na plavbě kolem světa, kterou uskutečnil v letech 2014 až 2017.  Oldřich Karásek (*1933) je celoživotním vášnivým sportovcem – boxerem, horolezcem a jachtařem. 
  
87. Zmizení české lodi v Karibiku: Petr se syny se u domorodců nakazili tropickou infekcí  
blesk.cz | 09.09.2017 | 0.45 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/492604/zmizeni-ceske-lodi-v-karibiku-petr-se-syny-se-u-domor...  
Teď je ale konečně jasné, proč jachtař Petr a jeho dva synové Lukášek a Matěj (5 a 3) v Panamě zmizeli. Během pobytu v domorodé vesnici prý chytili infekci. Pátrání po lodi ANA a její posádce spustila v polovině srpna Petrova manželka a matka chlapců Iva, která žije v Kostarice. 
  
88. Plachetnice Niké a její osudy v NTM  
autokaleidoskop.cz | 08.09.2017 | 0.65 
https://www.autokaleidoskop.cz/Historie/Plachetnice-Nike-a-jeji-osudy-v-NTM/  
Na-še země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do ma-jetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. 
  
89. Plachetnice Niké a její osudy  
veverusak.cz | 08.09.2017 | 0.65 
https://www.veverusak.cz/cz/turisticke-tipy/plachetnice-nike-a-jeji-osudy  
Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. 
  
90. Plachetnice Niké vznikala v panelákové kuchyni, později s ní český mořeplavec obeplul svět  
rozhlas.cz | 07.09.2017 | Zuzana Filípková | 0.65 
http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/plachetnice-nike-vznikala-v-panelakove-kuchyni-pozdeji-s-...  
Příběh plachetnice  Richard Konkolski se jachtingu sportovně věnoval od 16 let. Po první cestě kolem světa se v roce 1976 vydal na druhý závod, ve kterém skončil na druhém místě. 
  
91. Plachetnice Niké vznikala v panelákové kuchyni, později s ní český mořeplavec obeplul svět  
rozhlas.cz | 07.09.2017 | Zuzana Filípková | 0.65 
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/plachetnice-nike-vznikala-v-panelakove-kuchyni-p...  
jachtingu sportovně věnoval od 16 let. Po první cestě kolem světa se v roce 1976 vydal na druhý závod, ve kterém skončil na druhém místě. Třetí plavba přes Atlantik trvala už jen 21 dní. Plachetnici Niké stavěl čtyři roky a několik let předtím se na vše připravoval. 
  
92. Třeboňská regata rozvířila stojaté vody Světa  
lidovky.cz | 07.09.2017 | Terezie Jenisová | 0.42 
http://www.lidovky.cz/trebon-leto-kultura-0qo-/nazory.aspx?c=A170903_214952_ln_nazory_jhe  
Mezinárodní třeboňská regata rozvířila na dva dny stojaté rybniční vody Světa, po hladině se prohánělo více než 300 veslařů z Čech, Moravy a Rakouska. Krom veslování je Třeboň zapsána na mapě České republiky též jako cyklistický ráj. Cyklohraní s orientačním závodem a start IV. 
  
93. V paneláku postavil plachetnici. S legendární Niké pak obeplul svět  
cestovani.iDNES.cz | 05.09.2017 | ČTK | Cestování /Kolem světa | 0.80 
https://cestovani.idnes.cz/narodni-technicke-muzeum-plachetnice-nike-fiu-/kolem-sveta.aspx?c=A170905...  
Během mé kariéry zahynuly dvě desítky jachtařů, s nimiž jsem závodil. Mám zřejmě nad sebou nějakou šťastnou hvězdu. Když jsem začínal, byl jsem kluk - a mladý člověk je nesmrtelný. Čím je člověk starší, má větší respekt k přírodě, uvědomuje si, co všechno se může stát," dodal. 
  
94. Jachtař Pedro se rád "ztrácí" do divočiny: Mohlo být zmizení plánované?  
expres.cz | 05.09.2017 | Expres.cz, Alžběta Šemrová | Zprávy | 0.45 
http://www.expres.cz/moreplavec-pedro-ztracena-lod-dke-/zpravy.aspx?c=A170905_165248_dx-zpravy_beta  
Jachtař Pedro, který se i se syny ztratil při plavbě z Panamy do souostroví San Blas, byl v pořádku nalezen v přístavu v Portobelu i se syny, kde je podle fotografie, kterou rodina pohřešovaných rozšířila na internetu, poznal americký jachtař. 
  
95. S plachetnicí na mistrovství Evropy zazářil Milan Hájek  
jcted.cz | 05.09.2017 | 0.43 
http://www.jcted.cz/s-plachetnici-na-mistrovstvi-evropy-zazaril-milan-hajek/  
Vedoucím závodníkem po sobotě byl Milan Hájek, který s jedním drobným zaváháním dokázal vyhrát tři rozjížďky a v jedné dokončit na druhé pozici. V lodní třídě RS Feva byla situace také zajímavá. Po sobotě s přehledem vedla sourozenecká posádka Dobrý – Dobrá, následována jihomoravskými borci Tupý-Viščor. 
  
96. Příběhy mořeplavců. Češi a Slováci, kteří obepluli svět  
literarky.cz | 05.09.2017 | 0.84 
http://literarky.cz/literatura/cteni/24779--pibhy-moeplavc-ei-a-slovaci-ktei-obepluli-svt  
Znalost stavební mechaniky spolu s lodní modelářskou praxí mi dovolila vyprojektovat a postavit nejen mé lodě pro okruhový jachting, ale pomohla i při projekci Niké a Niké II, při jejich stavbě a pozdějších úpravách. Stavařská činnost mi také pomáhala hradit náklady během plaveb. 
  
97. Zlatý double Jakůbkové, Vašťákové a Viceníkové  
idobryden.cz | 04.09.2017 | ceh | Vodní sporty | 0.40 
http://www.idobryden.cz/vodni-sporty/zlaty-double-jakubkove-vastakove-a-vicenikove/5c52f8f3-90eb-11e...  
Důstojnou tečku udělali na Slovácké regatě v Břeclavi, odkud si přivezli dvaadvacet medailových umístění. Nejúspěšnějšími závodnicemi se staly starší žačky Eliška Jakůbková s Karolínou Vašťákovou a dorostenka Adriana Viceníková. "Holky shodně vyhrály skif i dvojskif a v párové čtyřce dojely druhé," prozradila Michaela Tomaštíková, předsedkyně uherskohradišťského klubu, který sbíral medaile i v dělených závodech nejmladších veslařů. 
  
98. Litoměřická NEJ: První Yacht club v českých zemích  
Litoměřický deník | 02.09.2017 | (red) | 3 | Litoměřicko/Region | 0.42 
http://www.litomericky.denik.cz/  
Jachtaři se pouštěli i do dálkových výprav, roku 1927 dopluly do Lauenburgu a přes kanál Labe–Trave na Lübeck a pak až do Baltického moře. Roku 1931 si jachtaři postavili zděný klubový dům. Současný jachetní oddíl Slavoj tvoří zhruba padesát členů a v rámci české jachtařské scény vyniká pořádáním známého závodu Česká Brána. 
  
99. Devátá příčka. Křížek s Harmáčkem zakončili sérii létajících katamaránů  
Mladá fronta Dnes | 02.09.2017 | Ervín Schulz | 19 | Kraj Plzeňský | 0.81 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
Český tým Masterlan s plzeňským jachtařem, kormidelníkem Davidem Křížkem a kosatníkem Milanem Harmáčkem zakončil prestižní světovou sérii "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017 uplynulý víkend ve velšském Cardiffu. 
  
100. Čeští jachtaři Křížek s Harmáčkem skončili v Cardiffu devátí  
ceskenoviny.cz | 01.09.2017 | David Křížek | 0.80 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesti-jachtari-krizek-s-harmackem-skoncili-v-cardiffu-devati/152226...  
Cardiff - Jachtaři David Křížek a Milan Harmáček skončili ve finále Flying Phantom Extreme Sailing Series ve velšském Cardiffu devátí. Stejnou pozici obsadila česká posádka týmu Masterlan v seriálu z celkem patnácti týmů i celkově. 
  
101. Mladé jachtaře na Nechranicích potrápila vosa, ale i slabý vítr  
5plus2 | 01.09.2017 | MIROSLAVA STRNADOVÁ | 39 | Chomutovsko, Lounsko a Žatecko | 0.90 
Osm desítek dětských jachtařů se prohánělo minulý týden po Nechranicích. Titul vyhrál Šimon Jurečka. NECHRANICE Pořádné nervy a hodně čekání prožívali účastníci mistrovství České republiky dětské lodní třídy Optimist, které se jelo ve dnech 24. 
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1. Narodili se v roce 2017: Podívejte se, která VIP miminka přišla na svět!     
Skóre: 0.64 
Název: Narodili se v roce 2017: Podívejte se, která VIP miminka přišla na svět! 
Zdroj: Blesk.cz 
Datum: 30.12.2017 
Číslo: 364 
Rubrika: České celebrity 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/515117/narodili-se-v-roce-2017-podivejte-se-ktera-vip-miminka-prisla-na-svet  
ProfilID: ISA 
Domicil: xt364033.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtařem, Davidem, Křížkem 
Ať už byl pro vás rok 2017 jakýkoliv, pro mnoho českých celebrit byl jedním z těch nejzásadnějších. Někteří se totiž stali rodiči. V případě takové Nikol Štíbrové (31) šlo o premiéru, ale zpěvák Tomáš Klus (31) to absolvoval už potřetí. 

Kvůli špatné srážlivosti si píchala injekce na ředění krve a rodila císařským řezem. Na svět s přítelem Richardem Mokrášem alias DJ Abdulem přivítali dceru Žofii. 

S manželem, jachtařem 

Davidem Křížkem (44) si dlouho přáli pořídit čtyřletému Davídkovi sourozence – a dočkali se dcery Loly. Lucie předtím bohužel dvakrát potratila. 

V pražském Podolí porodila druhého syna. Chlapeček dostal jméno Sebastian, vážil 3,81 kg a měřil 50 cm. Porod proběhl plánovaným císařským řezem a bez komplikací. 

Noc byla pro oba prý velmi náročná. Pyšný tatínek, zpěvák 

Roman Tomeš (29), u velmi dlouhého porodu syna Kristiána nechyběl. Herečka si nechala zpracovat svou placentu a brala z ní kapsle. 

Herečka 

Bára Poláková (34) a 

Liška se dočkali druhé holčičky. Herec nechyběl u porodu dcery Riky. Jejich první dcera Ronja letos na podzim oslavila druhé narozeniny. 

Manželka Lucie porodila císařským řezem holčičku Magdalenu Márii. Herec podvědomě tušil, že to bude holka, stejně jako před lety předvídal narození chlapečka Mikuláše. 

Diváci ho znají jako továrníka Jaroslava Valentu ze seriálu První republika a právě během natáčení se mu narodil syn Vincent. Velmi si střeží soukromí a tajil vše půl roku. 

Dcera dostala jméno po své babičce, dokumentaristce 

Olze Sommerové (68). Tatínkem je o 35 let starší kameraman Jan Malíř (69). Předtím se rozešla s 

Anetou Langerovou (31). 

Na svět přivedla třetího potomka, syna Matyáše. Manžel a producent Jiří (37) byl u porodu. 

Ke starší dceři Emilce (3) přibyla maličká Olivie, kterou má s manželem, bubeníkem Romanem Víchou. Zpěvačka se už v červnu vrátila na pódia. 

Po opileckém úletu, kdy podvedl partnerku Michaelu, která jen tři týdny předtím porodila jejich syna Patrika (3), to vypadalo na krach rodiny. Narodil se ale syn Marek. 

Pět dní před svými narozeninami se jí narodil prvorozený potomek. Se snoubencem, podnikatelem 

Davidem Trundou (40), holčičce vybrali jméno Veronika. 

O domácím porodu uvažovala už u syna Davida (5), ale 

Michael Kocáb (63) byl zásadně proti. Druhý partner Volkan Kaynak souhlasil a byl u narození dcery Iman přítomen. 

V pražské porodnici U Apolináře povila partnerovi Martinu Kynclovi (30) syna Mathiase. Příchod na svět nebyl úplně standardní a musela podstoupit císařský řez. 

Pět dní po plánovaném termínu přivedla na svět svoje první dítě! Syn Andreas (52 cm, 3,8 kg) přišel na svět císařským řezem, manžel 

André Reinders (36) byl u porodu. 

Stala se poprvé maminkou. S přítelem Pavlem Pospíšilem se stali rodiči malé holčičky. Jejich dcera dostala jméno Emily. Tatínek byl Sandře oporou a nechyběl u porodu. 

Syna Tobiáše dva týdny přenášela. Prvního potomka přivedla na svět v porodnici v Hořovicích a její manžel 

Mikoláš Růžička (38) jí byl oporou. 

Manželka Tamara (29) porodila holčičku Jenovéfu. Tamara s dcerkou Josefínkou (4) a Jenovéfou nyní mají nad tatínkem a synem Alfrédem (1) početní převahu. 

Konečně se dočkal. Hercova manželka Lenka přivedla na svět prvního společného potomka Vincenta, kterého Václav společně s kolegy z branže pořádně zapil. 

S manželem Zdeňkem Rohlíčkem (36) se jim narodila dcera Ela. Tanečnice má už z předchozího manželství s rockerem Josefem 

Vojtkem (52) devítiletého syna Matyáše. 

Druhé miminko, syna Kristiana, má s hercem Ondřejem Kavanem (39). Ze Světlany Nálepkové (57) se tak rázem stala dvojnásobná babička. 

Herec, který bojuje s exekucemi, se dočkal dcery Matildy. Miminko na svět přivedla přítelkyně Pavla, která se na festivalu v Karlových Varech pochlubila bříškem. 

Herec z Ulice se ve svých 42 letech stal poprvé tatínkem. Jeho partnerka mu porodila syna Ondřeje. Šťastný otec rozeslal všem přátelům radostnou SMS. 

URL| http://www.blesk.cz/clanek/515117/narodili-se-v-roce-2017-podivejte-se-ktera-vip-miminka-prisla-na-svet 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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2. Slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2017 se blíží     
Skóre: 0.89 
Název: Slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2017 se blíží 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 30.12.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtar-roku-2017/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachtař (2), jachtingu (2), jachtaře (2), Českého, svazu, ČSJ 
Slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2017 se uskuteční v rámci Společenského večera českého jachtingu 19. ledna 2018 v Praze 4 v Kulturním centru Novodvorská. Prohlédněte si nominované jachtaře všech kategorií... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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3. Ještě pár dní na Letné uvidíte Nike. Legendu, která obeplula svět     
Skóre: 0.65 
Název: Ještě pár dní na Letné uvidíte Nike. Legendu, která obeplula svět 
Zdroj: nasregion.cz 
Datum: 28.12.2017 
Číslo: 362 
Odkaz:   http://nasregion.cz/jeste-par-dni-na-letne-uvidite-nike-legendu-ktera-obeplula-svet-17902/  
ProfilID: ISA 
Domicil: p4ua17ha0005.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtingu (2), Český, svaz 
Už jen pár dní, přesně do silvestrovské druhé hodiny odpolední si můžete v Národním technickém muzeu prohlédnout poklad lodní sbírky, Nike. Jachtu, kterou postavil slavný český mořeplavec Richard Konkolski (*1943 v Bohumíně) a v polovině 70. let s ní obeplul svět. 

Jednalo se o mimořádný sportovní i cestovatelský úspěch. Ve své době byla Niké druhou nejmenší lodí, která cestu kolem světa zdolala, a Richard Konkolski první Čech, který ji samostatně uskutečnil. Výstavu doprovází projekce dokumentárních filmů. 
FOTO: Nike – Loď 
Další fotky 
Niké pokřtila manželka ředitele železáren navzdory soudruhům, těm se líbilo jméno Družba 
Niké postavil Richard Konkolski v panelovém bytě v Bohumíně v roce 1968. Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. 
U veleslavínského nádraží se za císařepána vyráběly čokoládové doutníky. Nacisti tu chtěli vyrábět bomby 
V červnu 1972 Niké vystartovala v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik – OSTAR 72 v anglickém Plymouthu. Z cíle, amerického Newportu, pokračoval Konkolski v sólo plavbě kolem světa. Urazil vzdálenost 41 000 námořních mil s denním průměrem 100 mil. Plul přes bezvětrná pásma, podél Velké korálové bariery a přes bezvětrnou oblast Indonésie. Dobrodružná plavba osamělého mořeplavce Richarda Konkolského a plachetnice Nike skončila v červenci 1975 v Plymouthu a později v polském Svinoústí a Štětíně. Stal se prvním Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli a Niké I druhým nejmenším plavidlem. 
Po Praze bude jezdit nová cabriotramvaj. Podívejte se na její nádherný design 
Půl života strávil Konkolski vyřizováním povolení 
V roce 1976 se Richard Konkolski s Niké zúčastnil dalšího ročníku závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik OSTAR 76. Vynikajícím časem získali 2. místo v handicapovém hodnocení ze 125 přihlášených závodníků. Pro další plavby si Richard Konkolski postavil již dokonalejší loď pojmenovanou Niké II. 
Před 36 lety trpěli Pražané akutním nedostatkem vánočních stromků. Kde soudruzi udělali chybu? 
V červnu 1982 emigroval. Během výjimečného stavu v Polsku odplul s manželkou Miroslavou a synem Richardem ze Štětína, kde měl loď Niké II. Přistál v naprostém pořádku až do Newportu v Rhode Island. Zde řadu let žil a do Česka se vrátil až v roce 2016 (až v roce 2014 mu bylo vráceno české občanství). 
Konkolski je autorem několika knih, filmů a televizních dokumentů. V současnosti vlastní multimediální studio, kde se věnuje výrobě filmů a propagačních materiálů. 
Nádraží nasáklé transporty Židů do Osvětimi. Prohlédněte si hrůzu, která je cítit i z fotografií… 
Šťastný konec i pro Nike 
Původní Nike ležela několik let ve skladu. Později byla prodána do soukromých rukou. Noví majitelé s ní ztroskotali na Jadranu, ale loď byla přivezena zpět do České republiky. Po roce 2000 Nike získal Český svaz jachtingu, který ji nechal opravit, přičemž díru v boku lodi upravil na okno umožňující nahlédnutí do podpalubí lodi. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR mohlo Národní technické muzeum v roce 2004 loď zakoupit do sbírek. 
FOTO: Nike – Loď 
Další fotky 
URL| http://nasregion.cz/jeste-par-dni-na-letne-uvidite-nike-legendu-ktera-obeplula-svet-17902/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_3.wmf


  
4. Ještě pár dní na Letné uvidíte Nike. Legendu, která obeplula svět     
Skóre: 0.65 
Název: Ještě pár dní na Letné uvidíte Nike. Legendu, která obeplula svět 
Zdroj: nasregion.cz 
Datum: 28.12.2017 
Odkaz:   http://nasregion.cz/jeste-par-dni-na-letne-uvidite-nike-legendu-ktera-obeplula-svet-17902/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Český, svaz 
Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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5. Dražba kalendářů pomůže nadaci     
Skóre: 0.40 
Název: Dražba kalendářů pomůže nadaci 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 28.12.2017 
Str.: 1 
Náklad: 11390 
Číslo: 299 
Rubrika: Titulní strana 
Autor: (pk) 
Odkaz:   http://plzensky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Tachovský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: PD29901E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: David, Křížek 
Podpisy sportovních hvězd může mít doma devět lidí. Plzeň – V neděli skončí elektronická dražba devíti kalendářů s portréty úspěšných plzeňských sportovců na rok 2018, které vydalo město Plzeň. Od těch, jež jsou za 299 korun k dostání v plzeňském infocentru, se liší především autogramy. Podepsali je Martin Straka, Kateřina Emmons, Karel Davídek, Michael Krmenčík, Andrea Hlaváčková, David Křížek, Lenka Bernardová, Jan Řehula a Kateřina Skypalová. Vyvolávací cena za každý je 500 korun a dražbu lze sledovat na webu sportovniaukce.cz. 
Ziskem z prodeje kalendáře město podpoří Nadační fond západočeských olympioniků. "Plzeň si velmi váží úspěchů sportovců z regionu bez ohledu na to, v jaké době jich dosáhli. Před rokem 1989 získávali především medaile a uznání, finanční ohodnocení bylo nesrovnatelné se současností. 
Právě proto se aktivní sportovci a osobnosti sportovního života v Plzni rozhodli spolu s městem podpořit bývalé šampiony, o něž se stará Nadační fond západočeských olympioniků," řekl radní města pro sport a podporu podnikání Petr Chvojka. 
Kromě těch, kteří jej podepsali, jsou v kalendáři ještě portréty Romana Kreuzigera, Jana Šefla a Filipa Jíchy. 

Foto: LEDEN. Legenda plzeňského hokeje a majitel klubu Indiánů Martin Straka. 
Foto: Josef Adlt 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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6. Takový byl sport v lednu a v únoru 2017 slovem i obrazem na webu SportovníListy.cz     
Skóre: 0.64 
Název: Takový byl sport v lednu a v únoru 2017 slovem i obrazem na webu SportovníListy.cz 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 26.12.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/dalsi-sporty/takovy-byl-sport-v-lednu-a-v-unoru-2017-slovem-i-obrazem-na-webu-sportovnilisty-cz/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtaři, jachtařkou 
Barbora Závadová je znovu nejlepší českou plavkyní tentokrát za rok 2016  
Trenérem roku 2016 se stal Petr Lacina, kouč olympijského vítěze Krpálka  
O jachtaři roku rozhodla olympiáda. Přesněji jachtařkou roku 2016 se stala Veronika Kozelská Fenclová  
Nejlepším kanoistou roku 2016 se stal kajakář Josef Dostál, nejlepší posádkou ta ze čtyřkajaku  
(ps, SportovniListy... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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7. Slavní plzeňští sportovci podepsali speciální kalendář, můžete ho vydražit     
Skóre: 0.65 
Název: Slavní plzeňští sportovci podepsali speciální kalendář, můžete ho vydražit 
Zdroj: parlamentnilisty.cz 
Datum: 22.12.2017 
Číslo: 356 
Autor: PV 
Odkaz:   http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Slavni-plzensti-sportovci-podepsali-specialni-kalendar-muzete-ho-vydrazit-517362?utm_source=nm&utm_medium=xml  
ProfilID: ISA 
Domicil: H59a17H40037.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtař 
Andrea Hlaváčková, Jan Řehula, David Křížek, Karel Davídek, Kateřina Skypalová, Kateřina Emmons a Lenka Bernardová podepsali a pokřtili speciální kalendář, který vydalo město Plzeň. Jde o sportovní kalendář pro rok 2018, jenž obsahuje celkem dvanáct portrétů známých plzeňských sportovců a již je v prodeji. 

Devět kalendářů s podpisy sportovců bude vydraženo v elektronické dražbě, kterou mohou lidé sledovat na webu ZDE. Dražba byla zahájena 21. prosince 2017 a skončí 31. ledna 2018. Zisk z prodeje kalendáře půjde na podporu Nadačního fondu západočeských olympioniků. "Plzeň si velmi váží úspěchů sportovců z plzeňského regionu bez ohledu na to, v jaké době jich dosáhli. Před rokem 1989 získávali především medaile a uznání, finanční ohodnocení bylo nesrovnatelné se současností. Právě proto se aktivní sportovci a osobnosti sportovního života v Plzni rozhodli spolu s městem podpořit bývalé šampiony, o něž se stará Nadační fond západočeských olympioniků," přiblížil radní města pro sport a podporu podnikání Petr Chvojka. Podle Vladimíra Jarého, předsedy správní rady nadačního fondu, podporuje fond bývalé plzeňské a západočeské hvězdy – sportovce, dnes seniory, kteří v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na olympijských hrách, mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy či jiných světových soutěžích. Reprezentovali tehdy vlast bez nároku na finanční odměnu, která by je zabezpečila do budoucna. Pomoc je určena těm z nich, kteří se dostali do tíživé životní situace. Fond je soukromá iniciativa bývalých sportovců, vznikl v roce 2011. Všech dvanáct snímků osobností do kalendáře pořídil Josef Adlt, plzeňský sportovec a fotograf. "Fotit takové osobnosti je vždy radost. Nemohu říci nic jiného než to, že šlo o práci snů. Tohle byla nejhezčí zakázka, jakou jsem kdy dostal," uvedl při křtu Josef Adlt, jenž fotí sportovce už 25 let. Kalendář bez podpisů je možné zakoupit za 299 korun "Neměl jsem tady na Boleváku svou loď. Jediná loď, která byla k dispozici, byla ta nejstrašnější, jež existuje. Navíc se trochu potápěla, jinak to ale bylo perfektní a moc fajn," okomentoval focení jachtař David Křížek. "Toto focení bylo extra příjemné. Nejlepší bylo, že byla velká ochota se přizpůsobit mému času. Našli jsme nakonec krásné místo blízko našeho domu u plotu, ta fotka je úžasná. Doufám, že kalendář přinese kýžené ovoce, které pomůže dál," řekla trojnásobná olympijská medailistka, střelkyně Kateřina Emmons. Kromě na křtu přítomných sportovců kalendář obsahuje ještě portréty Martina Straky, Romana Kreuzigera, Michaela Krmenčíka, Jana Šefla a Filipa Jíchy. Sportovní kalendář města Plzně pro rok 2018 s podpisy sportovců je možné vydražit. Kalendář bez podpisů je možné zakoupit za cenu 299 korun v informačním centru na náměstí Republiky. 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Slavni-plzensti-sportovci-podepsali-specialni-kalendar-muzete-ho-vydrazit-517362?utm_source=nm&utm_medium=xml 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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8. FOTO     
Skóre: 0.64 
Název: FOTO 
Zdroj: Právo 
Datum: 22.12.2017 
Str.: 11 
Mutace: jihozápadní Čechy 
Náklad: 133017 
Číslo: 296 
Rubrika: Jihozápadní Čechy 
Autor: (ib) 
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: P296O11B.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtař, David, Křížek 
Foto: SLAVNÉ TVÁŘE V KALENDÁŘI. Střelkyně Kateřina Emmons (na snímku), tenistka Andrea Hlaváčková, jachtař David Křížek, fotbalista Michal Krmenčík, házenkář Filip Jícha, hokejista Martin Straka a další současné i bývalé plzeňské sportovní hvězdy zdobí kalendář na rok 2018, který nechala vydat radnice západočeské metropole. Zisk z jeho prodeje půjde na podporu Nadačního fondu západočeských olympioniků. 
Foto MMP 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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9. Plzeň má nový kalendář pro rok 2018. Je plný sportovních legend     
Skóre: 0.65 
Název: Plzeň má nový kalendář pro rok 2018. Je plný sportovních legend 
Zdroj: rozhlas.cz 
Datum: 21.12.2017 
Autor: Jan Markup, Kateřina Jiřincová 
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/plzen-ma-novy-kalendar-pro-rok-2018-je-plny-sportovnich-legend--1776696  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtař 
O jizvách nikoliv na tváři, ale na lodi zase mluvil jachtař David Křížek. Další z legend, zvěčněných na plzeňském sportovním kalendáři.  
"Domluvili jsme se, že focení proběhne na Boleváku... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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10. Sportovní hvězdy nafotily kalendář na rok 2018     
Skóre: 0.42 
Název: Sportovní hvězdy nafotily kalendář na rok 2018 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 21.12.2017 
Str.: 15 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 295 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: Jan Vitinger 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M295W15C.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David, Křížek, Davida, Křížka 
PLZEŇ Kateřina Emmons, Andrea Hlaváčková, David Křížek, Karel Davídek, Jan Řehula, Vladimír Jarý a další hvězdy ze světa sportu včera pokřtily kalendář plzeňských sportovních legend pro rok 2018. Výtěžek z prodeje a dražby kalendáře obdrží Nadační fond západočeských olympioniků, který pomáhá sportovcům v seniorském věku v tíživé životní situaci. 
"Když máte něco skvělého nebo dokonce nejlepšího, tak se s tím přirozeně chcete pochlubit. Západočeská metropole má nejen výborný fotbal, hokej či házenou, kde místní týmy stojí v čele tabulky. Je zde také celá řada osobností, které získaly titul mistra světa nebo olympijské medaile. Bohužel mnoho z těch lidí závodilo v době, kdy sport nebyl profesionální záležitostí a nemohli se tak nijak zabezpečit pro budoucnost. Takže i když pro jméno Plzně udělali strašně moc, mají v seniorském věku často velmi vážné existenční starosti. Jsme proto moc rádi, že se hvězdy z mladších generací sportovců nadchly myšlenkou jim pomoci," vysvětlil okolnosti vzniku kalendáře radní pro sport a podnikání Petr Chvojka. 
Jednou z osobností, které jsou v kalendáři, je trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons. "Byla to rychlá akce. Zavolali mi, že by mne chtěli vyfotit do kalendáře, který má sloužit dobrému účelu. Souhlasila jsem a našli jsme společný termín. Jsem za to strašně moc ráda a myslím si, že jsou z toho nádherné fotografie. Bylo to pro mne i trochu nostalgické. Po dvou a půl letech jsem držela v ruce vzduchovku a focení jako takové mi navíc připomnělo období olympiád v Pekingu a Londýně, kdy jsem před objektivem stála strašně často," říká Kateřina Emmons. 
Kalendář obsahuje portréty Martina Straky, Romana Kreuzigera, Kateřiny Emmons, Karla Davídka, Michaela Krmenčíka, Andrey Hlaváčkové, Jana Šefla, Filipa Jíchy, Davida Křížka, Lenky Bernardové, Jana Řehuly a Kateřiny Skypalové. Celkem 12 snímků osobností pořídil fotograf Josef Adlt. 

Foto: Slavnost Křest kalendáře sportovních legend se včera uskutečnil na plzeňské radnici. 
Foto: L. Němec, MAFRA 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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11. Zítra pro Mušketýry z Ria     
Skóre: 0.65 
Název: Zítra pro Mušketýry z Ria 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 20.12.2017 
Str.: 16 
Náklad: 5990 
Číslo: 294 
Rubrika: Sport/Jižní Čechy 
Autor: (pk) 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB29416A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtař, Daniel, Bína 
České Budějovice – Zítra se v 17 hodin uskuteční v literární kavárně Měsíc ve dne v Nové ulici v Českých Budějovicích prezentace knihy Mušketýři z Ria. 
Ta obsahuje pět rozhovorů s jihočeskými paralympijskými sportovci, kteří úspěšně reprezentovali Českou republiku na Letních paralympijských hrách v brazilském Riu v roce 2016. 
V rozhovorech s pěticí jihočeských novinářů se představují plavec Arnošt Petráček (rozhovor vedl Radek Gális), plavkyně Běla Třebínová (Alena Binterová), lukostřelec David Drahonínský (Michal Havelka), stolní tenista Ivan Karabec (Pavel Kortus) a jachtař Daniel Bína (Petr Vitoň). 
Sportovci vypráví nejenom o svém účinkování na poslední paralympiádě, ale také o své dlouhé a nesnadné cestě za úspěchem. Svěřují se, jak se potýkali nebo potýkají s hendikepem, vzpomínají na dětství, připomínají své největší sportovní úspěchy, otevřeně hovoří o práci a osobním životě a přinášejí i názory na financování sportu hendikepovaných. Kniha je bohatě ilustrovaná především unikátními barevnými fotografiemi z Ria, které poskytli Český paralympijský výbor a fotograf Jan Malý. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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12. Francouzský jachtař vytvořil nový rekord. Obeplul svět za 42 dní a 16 hodin     
Skóre: 0.40 
Název: Francouzský jachtař vytvořil nový rekord. Obeplul svět za 42 dní a 16 hodin 
Zdroj: echo24.cz 
Datum: 18.12.2017 
Odkaz:   https://echo24.cz/a/SduA8/francouzsky-jachtar-vytvoril-novy-rekord-obeplul-svet-za-42-dni-a-16-hodin  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: - 
Francouz François Gabart na své jachtě obeplul svět v novém rekordním čase. Cesta mu trvala 42 dní, 16 hodin, 40 minut a 35 sekund. Loňský nejlepší výsledek svého krajana Thomase Covilla vylepšil o celých 6 dní. Informovala o tom britská BBC. 

Organizátoři cesty, kteří Gabarta sledovali prostřednictvím satelitů, na Twittwru v neděli napsali, že 34letý mořeplavec dosáhl svého cíle poblíž ostrova Oussant u západního pobřeží Francie v neděli před západem slunce... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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13. Veslařky posbíraly bronzové medaile     
Skóre: 0.42 
Název: Veslařky posbíraly bronzové medaile 
Zdroj: Radniční listy města Olomouc 
Datum: 18.12.2017 
Str.: 27 
Náklad: 26000 
Číslo: 12 
Rubrika: Olomouc 
Autor: (red) 
Odkaz:   http://www.ceskydomov.cz/olomouc/kategorie/hlavni-stranka-olomouc  
ProfilID: ISA 
Domicil: J2MA17122701.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatě, regatami 
V polovině listopadu se olomoucké veslařky výborně prezentovaly na největší regatě osmiveslic v Evropě – Baselhead 2017. Ve švýcarské Basileji ziskem bronzových medailí v kategorii juniorek a žen úspěšně završily letošní sezónu na vodě. 

Tento distanční závod na 6,4 km je ve srovnání s klasickými veslařskými regatami zcela netradiční. Koná se v centru města na řece Rýn, nejprve se jednotlivé posádky v intervalech cca 20 vteřin vydají proti proudu, v půlce trati absolvují otočku a vrací se s proudem zpět do cíle. Závodníkům se cestou nabízí velmi zajímavý pohled na starobylé panorama města, a i když si ho příliš neužijí, i tak mají nezapomenutelný zážitek. 
Juniorky v sestavě Veronika Chrbjátová, Anna Hlaváčová, Emma Benýšková, Valentýna Solařová, Adéla Truhlářová, Markéta Zbořilová, Martina Bednářová, Adéla Zdráhalová a kormidelnice Kateřina Domesová nestačily pouze na posádku letošních juniorských mistryň světa a domácí švýcarské reprezentantky. Pavlína Žižková dojela třetí v kombinované posádce v elitní kategorii žen za již několik let neporazitelnou osmou ze Slavie Praha a německými veslařkami. 
V současné době se už všichni olomoučtí veslaři poctivě připravují na zimní trenažérovou sezónu, která vyvrcholí v únoru mistrovstvím ČR ve veslování na trenažéru, které se bude konat na domácí půdě v Olomouci. 

Foto: 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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14. Jachtař Gabart zlepšil o šest dnů rekord v sóloplavbě kolem světa     
Skóre: 0.42 
Název: Jachtař Gabart zlepšil o šest dnů rekord v sóloplavbě kolem světa 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 17.12.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/321569/jachtar-gabart-zlepsil-o-sest-dnu-rekord-v-soloplavbe-kolem-sveta.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař 
Francouzský jachtař Francois Gabart vytvořil světový rekord v sólopavbě kolem světa. Když dnes nedlouho po půlnoci protnul pomyslnou cílovou čáru u pobřeží nedaleko Brestu, byl v tu chvíli na cestě 42 dnů, 16 hodin, 40 minut a 35 sekund... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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15. Králem jihočeského sportu po dvou letech opět letecký akrobat Martin Šonka     
Skóre: 0.65 
Název: Králem jihočeského sportu po dvou letech opět letecký akrobat Martin Šonka 
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz 
Datum: 15.12.2017 
Číslo: 349 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Bohumil Ortman 
Odkaz:   https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/kralem-jihoceskeho-sportu-po-dvou-letech-opet-letecky-akrobat-martin-sonka-20171215.html  
Vyšlo také v: taborsky.denik.cz; ceskokrumlovsky.denik.cz; jindrichohradecky.denik.cz; pisecky.denik.cz; prachaticky.denik.cz; strakonicky.denik.cz 
ProfilID: ISA 
Domicil: M8La17GX0013.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtař, Daniel, Bína 
České Budějovice – Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za letošní rok se stal letecký akrobat Martin Šonka a v kolektivech obhájili loňské prvenství volejbalisté Jihostroje ČB. Do Síně slávy byl uveden volejbalista Milan Čuda. 

"Výsledky 53. ročníku tradiční ankety Deníku jižní Čechy, Jihočeského kraje a Krajského sdružení České unie sportu byly ve středu slavnostně vyhlášeny v Domě kultury Metropol v Č. Budějovicích. Letecký akrobat Martin Šonka prvenstvím v anketě navázal na svůj předloňský primát, loni skončil druhý za krasobruslařem Martinem Bidařem. V letošní anketě skončil na druhé příčce volejbalista Martin Kryštof a třetí stupínek obsadila kanoistka Anežka Paloudová. V uplynulých dvaapadesáti ročnících naší ankety pětkrát zvítězil hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát vodní slalomářka Ludmila Polesná a letecký akrobat Petr Jirmus, třikrát vyhráli hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát cyklokrosař Karel Camrda, lyžařka Kateřina Neumannová a hokejista Jakub Kovář, jednou získali primát volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka, Ondřej Hudeček a Filip Habr, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Václav Prospal, Radek Ťoupal a Radek Martínek, motocykloví silničáři Bohumil Staša st., Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, parašutista Ján Šofránek, fotbalisté Ladislav Fujdiar a Martin Vozábal, letecký akrobat Martin Šonka a krasobruslař Martin Bidař. Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná). V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č. Krumlov), atlet Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB) a volejbalista Marek Šotola (Jihostroj ČB). Do Síně slávy jihočeského sportu po Jaroslavu Pouzarovi, Josefu Němcovi, Karlu Mejtovi, Bohumilu Stašovi, Jiřím Lálovi, Janu Jindrovi, Františku Vacovském, Antonínu Procházkovi, Karlu Poborském a Vladimíru Caldrovi byl včera uveden Milan Čuda, stříbrný volejbalista z OH 1964 v Toku. Hvězdou Deníku byl hlasy čtenářů našeho listu zvolen brankář hokejistů ČEZ Motoru ČB Petr Kváča. Zvláštní cenu organizátorů ankety obdržel dlouholetý sportovní fotoreportér Jan Škrle, jehož snímky už více než půl století vycházejí prakticky denně na sportovních stránkách našeho listu. ELITNÍ DESÍTKA 2017 1. Martin ŠONKA (letecká akrobacie, Aero Tábor) stříbrný na mistrovství světa v letecké akrobacii, druhé místo ve světové soutěži Red Bull Air Race 2. Martin KRYŠTOF (volejbal, Jihostroj ČB) nejlepší hráč národního týmu, čtvrtfinalisty mistrovstí Evropy, opora Jihostroje při zisku titulu klubového mistra ČR 3. Anežka PALOUDOVÁ (kanoistika, Vltava ČK) mistryně světa ve sprintu deblů na divoké vodě spolu s Marií Němcovou, mistryně ČR 4. Pavla SCHORNÁ (biatlon, KB Staré Město) mistryně světa v Target sprintu v mix štafetě, dvojnásobná mistryně ČR v letním biatlonu 5. Petr KVÁČA (hokej, ČEZ Motor Č. Budějovice) brankář české dvacítky na MS U20, v klubu přispěl Motoru k titulu vítěze I. ligy 2017 6. Martin BIDAŘ (krasobruslení, BK Č. Bud.) český reprezentant, spolu s Annou Duškovou byli čtrnáctí na MS v Helsinkách a sedmí na mistrovství Evropy v Ostravě, v olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu vyjeli účast na OH 7. Roman ČASTORAL (motorismus, Katovice) vítěz šampionátu FIA zóny Střední Evropy a mezinárodní mistr ČR v rallyecrossu 8. David ZADÁK (horská kola, ČS Vimperk) stříbrný v závodě světové juniorské série ve Švýcarsku, mistr ČR v kategorii MTB juniorů 9. Antonín HALEŠ (kanostika, Vltava ČK) bronzový na mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě a mistr Evropy v družstvech, člen stříbrného týmu na MS sjezd družstev 10. Jindřich STANĚK (fotbal, Dynamo ČB) brankář národního týmu do 21 let a jeho opora v kvalifikaci o mistrovství Evropy U21 NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY 2017 1. Jihostroj České Budějovice (volejbal) mistr České republiky, účastník Ligy mistrů 2. ČEZ Motor České Budějovice (hokej) vítěz I. WSM ligy, účastník baráže o extraligu, aktuálně lídr nového ročníku I. ligy 3. HBC Strakonice 1921 (házená) vítěz první ligy mužů, postup do extraligy Krásný a příjemný večer Výsledky 53. ročníku tradiční ankety o desítku nejlepších jihočeských sportovců roku Deník přinesl již ve čtvrtek, dnes se ke slavnostnímu vyhlášení vracíme několika postřehy. Potěšila účast představitelů veřejného života jižních Čech. "Byl to krásný a příjemný večer. Všichni se vždycky na něj velice těšíme," vyzdvihla na závěr jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která ve svém úvodním vystoupení podtrhla, proč Krajský úřad anketu podporuje: "Kde jinde hledat vzory pro mládež?" Večer to skutečně byl velice příjemný a bylo znát, že vyhodnocení sportovci si účasti v elitní desítce považují. Vítěz ankety Martin Šonka, jenž o prvenství ve světové soutěži Red Bull Air Race o chloupek přišel až v posledním závodě, měl vysvětlení po ruce: "Já poslední let trošku pokazil, nicméně nerozumím, jak to mohl ten Japonec tak zaletět. Zřejmě si dal obzvláště dobré saké…" Do Síně slávy jihočeského sportu byl uveden bývalý volejbalista Milan Čuda (foto v kroužku), stříbrný z OH 1964 z Tokia. "Nevím, zda si poctu vůbec zasloužím, na jih Čech jsem totiž přišel jako naplavenina z Prahy," rozjímal na pódiu, pak ale mávl rukou: "Příští rok budu v Budějovicích už padesát let, tak snad mě Jihočeši mezi sebe už vzali," zadoufal. "Nicméně za legendu se nepovažuji, jsem normální spokojený důchodce…" dodal. Ceny na pódiu vedle hejtmanky a jejích náměstků předávali i bývalí jihočeští olympionici, mezi něž zavítala i písecká rodačka Kateřina Neumannová, dvojnásobná držitelka titulu jihočeský Sportovec roku z let 91 a 92. Na pódiu olympijská vítězka z Turína dostala také dotaz, zda si někdy nechtěla zkusit teď tak populární biatlon: "Když mně připadá přirozenější na lyžích běhat bez flinty," usmála se." 

URL| https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/kralem-jihoceskeho-sportu-po-dvou-letech-opet-letecky-akrobat-martin-sonka-20171215.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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16. Králem jihočeského sportu po dvou letech opět letecký akrobat Martin Šonka     
Skóre: 0.65 
Název: Králem jihočeského sportu po dvou letech opět letecký akrobat Martin Šonka 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 15.12.2017 
Autor: CREA:, Bohumil Ortman 
Odkaz:   https://ceskokrumlovsky.denik.cz/ostatni_region/kralem-jihoceskeho-sportu-po-dvou-letech-opet-letecky-akrobat-martin-sonka-20171215.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař, Daniel, Bína 
Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná).  
V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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17. Viktor Teplý doplachtil třetí na Kanárských ostrovech Gran Canaria Olympic Sailing Week     
Skóre: 0.65 
Název: Viktor Teplý doplachtil třetí na Kanárských ostrovech Gran Canaria Olympic Sailing Week 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 14.12.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/viktor-teply-doplachtil-treti-na-kanarskych-ostrovech-gran-canaria-olympic-sailing-week/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regatě, jachtaře, jachtařů 
Viktorovi Teplému se při regatě dařilo a skončil třetí. 

"První dva dny foukalo 8 až 10 m/s z moře, takže byly pořádné vlnky. Jezdili jsme tři rozjížďky denně a strávili 5 hodin na vodě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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18. Králem jihočeského sportu byl po dvou letech opět vyhlášen letecký akrobat Martin Šonka     
Skóre: 0.80 
Název: Králem jihočeského sportu byl po dvou letech opět vyhlášen letecký akrobat Martin Šonka 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 14.12.2017 
Str.: 16 
Náklad: 5990 
Číslo: 289 
Rubrika: Sport 
Autor: MILA ORTMAN 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: CB28916A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Daniel (2), Bína (2), jachtař, jachtingu 
V Č. Budějovicích byly včera vyhlášeny výsledky 53. ročníku tradiční ankety Jihočeského kraje, Krajského sdružení ČUS a Deníku jižní Čechy 

Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za letošní rok se stal letecký akrobat Martin Šonka a v kolektivech obhájili loňské prvenství volejbalisté Jihostroje ČB. Do Síně slávy byl uveden volejbalista Milan Čuda. 

České Budějovice – Výsledky 53. ročníku tradiční ankety Deníku jižní Čechy, Jihočeského kraje a Krajského KrajČeské Krajunie sdružení České sportu byly včera slavnostně vyhlášeny v Domě kultury Metropol v Č. Budějovicích. 
Letecký akrobat Martin Šonka prvenstvím v anketě navázal na svůj předloňský primát, loni skončil druhý za krasobruslařem Martinem Bidařem. V letošní anketě skončil na druhé příčce volejbalista Martin Kryštof a třetí stupínek obsadila kanoistka Anežka Paloudová. 
V uplynulých dvaapadesáti ročnících naší ankety pětkrát zvítězil hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát vodní slalomářka Ludmila Polesná a letecký akrobat Petr Jirmus, třikrát vyhráli hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát cyklokrosař Karel Camrda, lyžařka Kateřina Neumannová a hokejista Jakub Kovář, jednou získali primát volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka, Ondřej Hudeček a Filip Habr, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Václav Prospal, Radek Ťoupal a Radek Martínek, motocykloví silničáři Bohumil Staša st., Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, parašutista Ján Šofránek, fotbalisté Ladislav Fujdiar a Martin Vozábal, letecký akrobat Martin Šonka a krasobruslař Martin Bidař. 
Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli včera vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná). 
V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č. Krumlov), atlet Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB) a volejbalista Marek Šotola (Jihostroj lejbalista ČB). 
Do Síně slávy jihočeského sportu po Jaroslavu Pouzarovi, Josefu Němcovi, Karlu Mejtovi, Bohumilu Stašovi, Jiřím Lálovi, Janu Jindrovi, Františku Vacovském, Antonínu Procházkovi, Karlu Poborském a Vladimíru Caldrovi byl včera uveden Milan Čuda, stříbrný volejbalista z OH 1964 v Toku. 
Hvězdou Deníku byl hlasy čtenářů našeho listu zvolen brankář hokejistů ČEZ Motoru ČB Petr Kváča. 
Zvláštní cenu organizátorů ankety obdržel dlouholetý sportovní fotoreportér Jan Škrle, jehož snímky už více než půl století vycházejí prakticky denně na sportovních stránkách našeho listu. 

--- 

Hvězdou je Kváča 

V hlasování čtenářů našeho listu o Hvězdu Deníku vyhrál brankář hokejistů Motoru Petr Kváča. 

Handicapovanými sportovci Dvořák, Petráček a Bína 

Třemi nejlepšími jihočeskými sportovci v kategorii handicapovaných byli včera vyhlášeni Arnošt Petráček (mistr světa v plavání na 50 m znak, Martin Dvořák (na MS v atletice devátý v kouli a jedenáctý v disku) a Daniel Bína (jedenáctý v MS v jachtingu). 

Letos i s Fortunou 

Do letošního ročníku ankety Nejúspěšnější sportovec roku se po dvanácti letech vrátila mezi partnery i sázková kancelář Fortuna. 
"Fortuna je tradiční partner sportu nejen na vrcholové úrovni, dlouhodobě se věnujeme i sport regionálnímu a výkonnostnímu. Jsme tudíž rádi, že můžeme spojit naši značku s tradiční anketou, která alespoň jednou ročně ocení úspěšné sportovce napříč všemi regiony nejen z řad úspěšných profesionálů, ale i méně známých talentovaných nadějí," zdůvodnil zapojení Fortuny do projektu ředitel marketingu sázkové kanceláře Fortuna Jan Dobiáš. 
Velkou roli Fortuny v jubilejním ročníku potvrzuje za pořádající agenturu Sport Action s.r.o její jednatel Radek Šilhan. "Pro mě je Fortuna srdcovka. Vím, jaký vztah má ke sportu," uvedl. 

Foto: MARTIN ŠONKA, jenž byl včera vyhlášen jihočeským sportovcem roku 2017, mezi svými fanoušky. 
Foto: Deník/Jaroslav Sýbek 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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19. Jachtař Viktor Teplý získal na Kanárských ostrovech bronz     
Skóre: 0.42 
Název: Jachtař Viktor Teplý získal na Kanárských ostrovech bronz 
Zdroj: Brněnský deník 
Datum: 13.12.2017 
Str.: 14 
Náklad: 6960 
Číslo: 288 
Rubrika: Sport 
Autor: (mus) 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Blanenský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U288Y14D.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtař 
Brno – Ladí formu na olympijskou kvalifikaci a zatím úspěšně. Kuřimský jachtař Viktor Teplý si doplul na podniku Gran Canaria Olympic Sailing Week pro třetí místo ve třídě laser. "První dva dny foukalo osm až deset metrů za sekundu z moře, takže byly pořádné vlnky. Jezdili jsme tři rozjížďky denně a strávili pět hodin na vodě. Bylo to poměrně náročné. Pak už vítr slábl a poslední den jsme pro bezvětří nejezdili, alespoň nám zbyl čas a potrénovali jsme," řekl Teplý. Výsledek na Kanárských ostrovech mu dává příslib k srpnovému mistrovství světa v dánském Aarhusu, které je první kvalifikací na olympijské hry 2020 v Tokiu. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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20. Jachtař Teplý byl v přípravném závodu před kvalifikací OH třetí     
Skóre: 0.43 
Název: Jachtař Teplý byl v přípravném závodu před kvalifikací OH třetí 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 12.12.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/321194/jachtar-teply-byl-v-pripravnem-zavodu-pred-kvalifikaci-oh-treti.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař, jachtaře 
Český jachtař Viktor Teplý obsadil na Kanárských ostrovech v přípravném závodu před začátkem kvalifikací na olympijské hry 2020 v Tokiu třetí místo v kategorii Laser. Soutěže Gran Canaria Olympic Sailing Week se zúčastnil i Štěpán Novotný, který obsadil 15... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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21. Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec     
Skóre: 0.45 
Název: Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec 
Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz 
Datum: 11.12.2017 
Číslo: 345 
Rubrika: Moje Jindřichohradecko 
Autor: Zdeněk Prager 
Odkaz:   https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/nejuspesnejsi-sportovec-roku-2017-okresu-jindrichuv-hradec-20171211.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: M9Fa17GT0003.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regaty (2), regatě, regata 
Jindřichohradecko – Okresní sdružení České unie sportu v Jindřichově Hradci ve spolupráci s agenturou Sport Action a Jindřichohradeckým deníkem jako mediálním partnerem vyhlašuje další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec. 

"Stejně jako v předešlých letech budou oceněni sportovci ve třech hlavních kategoriích: dospělí jednotlivci, mládež do 18 let a kolektivy. 
Tělovýchovné jednoty, kluby a sportovní svazy nominovaly své úspěšné zástupce a na základě zaslaných návrhů vzejde z hlasování odborné komise pořadí sportovců v jednotlivých kategoriích. 
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 se uskuteční 18. ledna v Dačicích pod záštitou starosty města Karla Macků. Okresní sdružení ČUS navíc ocení osobnost regionu, vyhlášena bude Sportovní hvězda roku 2017 na základě hlasování čtenářů Jindřichohradeckého deníku a město Dačice ocení i místní osobnosti z oblasti sportu a tělovýchovy. 
Zveřejňujeme nominaci sportovců v jednotlivých kategoriích. Jednotlivci - dospělí Beránek Tomáš (FK J. Hradec), fotbal: kapitán a opora týmu hrajícího KP mužů, po podzimní části 2. místo. Fairaislová Iveta (TC Vajgar J. Hradec), triatlon: 1. místo – Český pohár v aquatlonu, dvakrát Český poháru v triatlonu, 2. místo – Evropský pohár juniorů, 25. místo – MS v triatlonu. Holec Mojmír (Centropen Dačice), kuželky: 2. místo – MČR juniorů na 120 hodů sdružených, 2. místo – MČR juniorů v kombinaci. Jasanská Sabina (Házená J. Hradec), házená: opora týmu žen v II. lize, hostuje rovněž v Havlíčkově Brodu v I. lize. Kolařík Adam (SK Boxing Třeboň), box: mistr republiky mužů ve váze nad 91 kg, 1. místo – ve třech mezistátních utkáních, na mezinárodním turnaji v Dánsku, nejlepší supertěžká váha v extralize boxu, reprezentant ČR. Linduška František (TC Vajgar J. Hradec), triatlon: 1. místo – mistrovství Jihočeského kraje v silničním běhu na 10 km, MČR v aquatlonu, 4. místo – ME v aquatlonu, 15. místo – ME do 23 let v triatlonu, 39. místo – MS v triatlonu. Navrkalová Renáta (Lokomotiva Č. Velenice), kuželky: 3. místo – MS družstev v Německu, 5. místo – MS jednotlivců v kombinaci, 7. místo – v pořadí světového žebříčku jednotlivců, 9. místo – MČR, reprezentantka ČR. Schorná Pavla (Klub biatlonu Staré Město p. L.), letní biatlon: 1. místo – MS ve sprint v mix štafetě, MČR ve sprintu závodě s hromadným startem žen, v Českém poháru a republikovém žebříčku, MČR v běhu do vrchu, 3. místo – MS ve štafetě žen ve sprintu, MS družstev v běhu do vrchu, reprezentantka ČR v letním biatlonu Smola Igor (Sokol Studená), stolní tenis: dlouholetá opora družstva mužů v III. lize, účastník ME veteránů ve ve Švédsku – ve své kategorii se z více než 500 hráčů probojoval mezi 32 nejlepších, reprezentoval ČR na mnoha MS a ME veteránů. Zuzák Stanislav (BK Lions J. Hradec), basketbal: kapitán, jeden z nejlepších pivotů nejvyšší soutěže, opora týmu a současně hrající asistent trenéra. Jednotlivci - mládež do 18 let Bártová Lenka (KB Staré Město p. L.), letní biatlon – žákyně: 1. místo – mistrovství Německa ve sprintu a štafetách, mistrovství Slovenska ve sprintu a ve vytrvalostním závodě, MČR ve sprintu, ve štafetách a závodu s hromadným startem, vítězka Českého poháru. Blažková Kateřina (Spolek orientačních sportů J. Hradec), orientační běh – dorostenka: 2. místo – MČR štafet, 3. místo – MČR na krátké trati, vítězka národního pohárového žebříčku, reprezentovala na ME, nositelka nejvyšší závodní licence A. Bryol Filip (Tenis klub J. Hradec), tenis – mladší žák: 1. místo – celostátní turnaj ve čtyřhře, 2. místo – tři celostátní turnaje ve čtyřhře, 4. místo – krajský žebříček. Březinová Simona (Házená J. Hradec), házená – dorostenka: členka družstva starších a mladších dorostenek v I. lize, reprezentantka ČR. Čurdová Anežka (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF – juniorka: 1. místo – ME ve sportovním boji a technických sestavách do 65 kg, Czech Open ve sportovním boji, 2. místo – ME ve speciálních technikách. Dvořáková Barbora (Slovan J. Hradec), sportovní gymnastika – žákyně: 1. místo – krajský přebor jednotlivců a družstev, Jindřichohradecká liga 3. místo – MČR ve víceboji. Dvořáková Kristýna (SKOK J. Hradec), atletika – žákyně: 3. místo – Evropské atletické hry v běhu na 1500 m, 5. místo – letní olympiáda dětí a mládeže v běhu na 800 m, 6. místo – MČR v běhu na 1.500 m. Fiedler Matěj (Tenis klub J. Hradec), tenis – mladší žák: 1. místo – halový přebor ve čtyřhře, 2. místo – halový přebor Jindřichohradecka ve dvouhře, 2. místo – celostátní turnaj v Písku ve čtyřhře. Floreskul Patrik (SK Boxing Třeboň), box – žák: 1. místo – MČR žáků ve váze do 38 kg, vítěz turnaj Osvobození ve váze do 38 kg, reprezentant ČR. Gysel Dominik (TJ N. Včelnice), atletika – starší žák: 1. místo – MČR v hale ve skoku o tyči, přeborník Jihočeského kraje ve skoku o tyči, 3. místo – MČR venku ve skoku o tyči. Hrdličková Anna (Plavecký klub J. Hradec), triatlon – dorostenka: 1. místo – MČR v triatlonu a v aquatlonu, 2. místo – Český pohár v triatlonu. Hric Šimon (Centropen Dačice), fotbal – dorostenec: nejlepší střelec podzimní části I. A třídy dorostu s 31 střelenými góly. Kešnar Jonáš (Plavecký klub J. Hradec), ZTPS, plavání – junior: 1. místo – Evropské hry handicapovaných 400 m VZ, letní olympiáda dětí a mládeže, 2. místo – Evropské hry handicapovaných 200 m polohový závod, 3. místo – Evropské hry handicapovaných na 100 m VZ, 100 znak, 100 m motýlek. Kinterová Terezie (Plavecký klub J. Hradec), plavání – starší žákyně: 1. místo – letní MČR na 100 a 200 m motýlek, 2. místo – letní olympiáda dětí a mládeže na 100 a 200 m motýlek, 3. místo – letní olympiáda dětí a mládeže na 200 volný způsob. Klímová Hana (Jiskra Třeboň), veslování – juniorka: 1. místo – MČR ve sprintu na dvojce bez kormidelníka a na osmiveslici, vítězka mezinárodní regaty v Brně na dvojce bez kormidelníka, vítězka Olympic hopes na dvojce bez kormidelníka, juniorská reprezentantka ČR. Kohoutová Simona (Jiskra Třeboň), veslování – juniorka: 1. místo – MČR ve sprintu na dvojce bez kormidelníka a na osmiveslici, vítězka mezinárodní regaty v Brně na dvojce bez kormidelníka, vítězka Olympic hopes na dvojce bez kormidelníka, juniorská reprezentantka ČR. Lepičová Adéla (Plavecký klub J. Hradec), plavání – dorostenka: 2. místo – letní MČR na 1500 m volný způsob a zimní MČR na 1500 m volný způsob, 3. místo – zimní MČR na 400 m volný způsob. Linhartová Eva (Plavecký klub J. Hradec), plavání – dorostenka: 5. místo – MČR na 50 m motýlek v kategorii žen, 6. místo – MČR na 50 m prsa a znak. Máchová Eliška (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF – juniorka: 1. místo – ME v technických sestavách, MČR ve sportovním boji v kategorii do 52 kg, vítězka Českého poháru Sonkal ve sportovním boji v kategorii do 52 kg, 2. místo – ME ve sportovním boji a ve speciálních technikách, 3. místo – Czech Open ve sportovním boji do 52 kg. Mátlová Barbora (VK Vajgar J. Hradec), veslování – juniorka: 1. místo – MČR na dvojskifu párové čtyřce a klasické trati, MČR ve sprintu na skifu, dvojskifu a dvojce bez kormidelníka, MČR družstev na dvojskifu, osmě a dvojce bez kormidelníka, vítězka mezinárodní regatě v Mnichově na párové čtyřce, vítězka Pražských primátorek na osmě. Masař Vít (Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo), karate – žák: 1. místo – MČR v kategorii Kata dorost, mezinárodní turnaj v kategorii Kata dorost, Bohemia Cup v kategorii Kata dorost, 2. místo – MS WGKF v kategorii Kata dorost, 17. místo – MS WKF v kategorii Kata dorost. Matoušek David (Tenis klub J. Hradec), tenis – mladší žák: 1. místo – celostátní turnaj ve čtyřhře v Táboře a J. Hradci, 2. místo – halový přebor ve čtyřhře, 6. místo – krajský žebříček. Michálek Filip (Plavecký klub J. Hradec), triatlon – starší žák: 3. místo – MČR v triatlonu a aquatlonu, 3. místo – celkové pořadí Českého poháru v triatlonu. Novotná Veronika (Klub biatlonu Staré Město p. L.), letní biatlon – dorostenka: 1. místo – MČR v super sprintu, mistrovství Německa v závodě s hromadným startem + štafety, 2. místo – republikový žebříček, Český pohár, 3. místo – mistrovství Slovenska ve sprintu, mistrovství Německa ve sprintu. Plucarová Kristýna (Házená J. Hradec), házená – dorostenka: členka družstva starších dorostenek v I. lize ČR, nejlepší střelkyně této soutěže. Poledník Ondřej (Klub biatlonu Staré Město p. L.), letní biatlon – žák: 1. místo – MČR v závodě s hromadným startem, mistrovství Německa v závodě s hromadným startem + štafety, mistrovství Slovenska ve sprintu, republikový žebříček, Český pohár, 2. místo – MČR ve sprintu. Pospíšilová Michala (VK Vajgar J. Hradec), veslování – juniorka: 1. místo – MČR na skifu, dvojskifu a párové čtyřce, MČR ve sprintu na skifu, dvojskifu a dvojce bez kormidelníka, MČR družstev na dvojskifu, osmě a dvojce bez kormidelníka, 4. místo – ME juniorek na párové čtyřce, 7. místo – MS juniorek na párové čtyřce. Pýchová Barbora (Jiskra N. Bystřice), kuželky – dorostenka: 2. místo – MČR ve sprintu – nához 2x20 HS. Rytířová Aneta (Házená J. Hradec), házená – dorostenka: členka družstva starších a mladších dorostenek v I. lize ČR, nejlepší střelkyně 1. ligy mladších dorostenek. Strnad Marek (TJ N. Včelnice), atletika – dorostenec: 2. místo – halové MČR v běhu na 1500 m, MČR v běhu na 1500 m, 8. místo – Evropský olympijský festival mládeže v běhu na 1500 m, reprezentant ČR na tratích 800 a 1500 m, účastník MČR (Zlatá tretra Ostrava) do 22 let na trati 1500 m. Střihavka Jindřich TC Vajgar J. Hradec), triatlon – žák: 4. místo – Český pohár v triatlonu a Český pohár v aquatlonu. Šindelář Radim (Sokol Studená), stolní tenis – dorostenec: okresní přeborník v kategorii dorostu i mužů. Momentálně nejlepší hráč dlouhodobé soutěže krajského přeboru mužů. Patří k pěti nejlepším dorostencům Jihočeského kraje. Vítěz několika bodovacích turnajů v Jihočeském kraji a na Vysočině. Šourek Vojtěch (BK Lions J. Hradec), basketbal – dorostenec: člen ligového družstva U17 a U19. Vacová Anna (Sokol Dačice), judo – juniorka: 1. místo – Český pohár v kategorii žen do 48 kg, 2. místo – MČR v kategorii žen do 52 kg, Český pohár v kategorii juniorek do 48 kg. 

Kolektivy BK Lions J. Hradec – basketbal – muži: účastník nejvyšší soutěže Kooperativa NBL. BK Lions J. Hradec – basketbal – žáci: 8. místo – MČR v Pardubicích. Centropen Dačice – kuželky – muži: dlouholetý účastník II. ligy, v uplynulé sezóně 2. místo, momentálně útočí na postup do I. ligy. Jiskra Třeboň – házená – muži: účastník II. ligy, po podzimu na 3. místě. Jiskra Třeboň – veslování – junioři: 1. místo – MČR družstev, Pražské primátorky, mezinárodní závody v Belgii a ve Švýcarsku, 7. místo – mistrovství Evropy. Jiskra Třeboň – veslování – ženy: 1. místo – třeboňská mezinárodní regata, 2. místo – MČR ve sprintu na čtyřce bez kormidelníka, MČR družstev na čtyřce bez kormidelníka, 3. místo – MČR ve sprintu na čtyřce párové, MČR na klasické trati na čtyřce bez kormidelníka. FK Santos Třeboň – florbal – muži: 3. místo v regionální lize. Házená J. Hradec – házená – mladší dorostenky: účastník I. ligy, dlouhodobě figuruje na špici tabulky. Házená J. Hradec – házená – ženy: účastník II. ligy, po podzimní části figuruje na 2. místě tabulky. Klubu biatlonu Staré Město p. L. – letní biatlon – žáci: 1. místo – devětkrát na MČR ve sprintu, dvakrát na MČR závod s hromadným startem, čtyřikrát na MČR ve štafetách, nejlepší družstvo v ČR, na mistrovství Německa a Slovenska zisk 15 medailí, z toho 11 zlatých. Lokomotiva Č. Velenice – kuželky – muži: účastník I. ligy. Olymp J. Hradec – hokejbal – muži: 3. místo – Český pohár, 7. místo – v I. lize po podzimní části. SK Boxing Třeboň – box – muži: nejlepší tým extraligy boxu z Čech (vyhodnoceno ČBA), 4. místo v uplynulé sezoně. Slovan J. Hradec – florbal – dorostenci: účastník I. ligy. Slovan J. Hradec – florbal – ženy: účastník II. ligy Slovan J. Hradec – florbal – muži: účastník regionální ligy. Sokol Studená – stolní tenis – muži: 2. místo ve III. lize, dlouhodobý účastník této soutěže. Spolek orientačních sportů J. Hradec – orientační běh – mladší dorostenky: 2 místo – MČR ve štafetovém závodu. Taekwon-do Třeboň – taekwon-do ITF – juniorky: 2. místo – MČR klubů v technických sestavách, MČR klubů ve speciálních technikách, 3. místo – MČR klubů ve sportovním boji." 

URL| https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/nejuspesnejsi-sportovec-roku-2017-okresu-jindrichuv-hradec-20171211.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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22. Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec     
Skóre: 0.45 
Název: Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 11.12.2017 
Autor: CREA:, Zdeněk Prager 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/nejuspesnejsi-sportovec-roku-2017-okresu-jindrichuv-hradec-20171211.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regaty (2), regatě, regata 
místo – MČR ve sprintu na dvojce bez kormidelníka a na osmiveslici, vítězka mezinárodní regaty v Brně na dvojce bez kormidelníka, vítězka Olympic hopes na dvojce bez kormidelníka, juniorská reprezentantka ČR.  
Kohoutová Simona (Jiskra Třeboň), veslování – juniorka: 1... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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23. Jak se stát kapitánem lodi? Absolvovat týdenní praxi v Chorvatsku a složit zkoušky z meteorologie či angličtiny     
Skóre: 0.45 
Název: Jak se stát kapitánem lodi? Absolvovat týdenní praxi v Chorvatsku a složit zkoušky z meteorologie či angličtiny 
Zdroj: firststyle.cz 
Datum: 08.12.2017 
Odkaz:   http://www.firststyle.cz/se-stat-kapitanem-lodi-absolvovat-tydenni-praxi-chorvatsku-slozit-zkousky-meteorologie-ci-anglictiny/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), jachting (2) 
Dárkový poukaz na absolvování kurzu pak pod vánočním stromečkem jistě potěší každého příznivce jachtingu, cena celého kurzu se pohybuje okolo 20 tisíc korun.  
Co všechno musí budoucí kapitán pobřežní plavby umět a znát?... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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24. Letošní sezona byla nejúspěšnější     
Skóre: 0.40 
Název: Letošní sezona byla nejúspěšnější 
Zdroj: Břeclavský deník 
Datum: 28.11.2017 
Str.: 14 
Náklad: 2650 
Číslo: 275 
Rubrika: sport na břeclavsku aktuálně 
Autor: VÁCLAV PETRŮ 
Odkaz:   http://breclavsky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: U275Q14A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regat 
BŘECLAVSKÁ VESLAŘKA MARKÉTA NEDĚLOVÁ MÁ ZA SEBOU ROK, V NĚMŽ ZAZNAMENALA ŘADU ÚSPĚCHŮ. PROTO TVRDÍ: 

Břeclav – Na začátku února byla společně se svou veslařskou parťačkou Anežkou Buzrlovou vyhlášena sportovkyní okresu za minulý rok. V dalším ročníku ankety bude Markéta Nedělová patřit mezi hlavní favoritky znovu. Jednadvacetiletá veslařka Slováckého veslařského klubu má za sebou životní sezonu, kterou korunovala účastí na mistrovství světa do 23 let. Nyní se již pilně připravuje na další ročník, nově v pražské Chuchli. 

- Jak hodnotíte končící sezonu? 

Uplynulá sezona byla jasně nejúspěšnější z celé mé veslařské kariéry. Probojovala jsem se do reprezentace a zúčastnila se několika mezinárodních regat včetně mistrovství světa do 23 let. Výkonnostně jsem na tom byla nejlépe za celou dobu, co vesluji. A navíc jsem to všechno "přežila" ve zdraví. Této sezoně nejspíš není co vytknout. 

- Poprvé jste se podívala na světový šampionát do 23 let do Plovdivu, jak se zpětně díváte na tuto zkušenost? 

Z mistrovství světa mám stále trochu smíšené pocity. Vím, že jízdy, které jsem tam předváděla, nebyly nejlepší. Byť by tomu tak zrovna na mistrovství světa být mělo. Na druhou stranu jsem ale ráda, že jsem dostala možnost porovnat se s těmi nejlepšími a nabrat potřebné zkušenosti. Navíc jsem na tak velké akci byla poprvé, to si člověk tu atmosféru mnohem víc užívá. 

- Dalo se skloubit studium práv a veslování? 

Upřímně řečeno, nedalo. Zimní semestr a první část letního byly docela v pohodě, pak už se všechny ty soustředění, závody a testování projevily. Zkoušky jsem proto doháněla na poslední chvíli ještě v září. Ale dobře to dopadlo, do dalšího ročníku jsem postoupila a po lednovém zkouškovém se moje studium přehoupne do druhé poloviny. 

- Jak vypadá vaše příprava na novou sezonu? 

Není čas ztrácet čas, na další sezonu jsem se začala připravovat prakticky hned po mistrovství světa, intenzivně pak od září, října. Byla jsem na základě výsledků uplynulé sezony a podzimního testování v Uherském Hradišti zařazena do nově vzniklého ženského centra veslování, které sídlí v pražské Chuchli. Teď tedy trénuji převážně tam. Znamená to pro mě peněžní a částečnou materiální podporu ze strany svazu a možnost trénovat ve společnosti děvčat, které jsou na tom výkonnostně podobně. Velkou výhodou však je, že i nadále zůstávám plnohodnotnou členkou Slováckého veslařského klubu a na republikové, a snad i mezinárodní úrovni, jej stále budu reprezentovat. 

- Jaké si dáváte cíle do nové sezony? 

Ráda bych se v následujícím ročníku opět probojovala do reprezentace, žádné konkrétnější cíle si zatím nekladu. Přece jenom je to ještě docela daleko. 

Foto: OKRESNÍ HVĚZDA. Veslařka Markéta Nedělová (na snímku vlevo) společně se svojí parťačkou Anežkou Buzrlovou ovládla poslední ročník ankety o nejlepšího sportovce břeclavského okresu. Foto: archív 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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25. Třináctá IT Regatta 2017     
Skóre: 0.82 
Název: Třináctá IT Regatta 2017 
Zdroj: CIO - Business world 
Datum: 27.11.2017 
Str.: 46 
Náklad: 131 
Číslo: 6 
Rubrika: Reportáž - CIO Business world cup 
Autor: PAVEL WINKLER 
Odkaz:   http://businessworld.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: BW06A46A.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: Regatty (5), Regatta (2), jachtařů, jachtař, REGATTU, regatě 
IT Regatta oslavila šťastnou třináctku své existence. Tradiční čtyřdenní etapový závod plachetnic a zároveň inspirativní setkání lidí a společností v oboru IT se uskutečnilo ve dnech 18.–23. září 2017 v chorvatském Biogradu za účasti 16 týmů. 

Každý rok se daří akci doplnit vždy nějakou novinkou. Letos šlo o zcela nové lodě Bavaria Cruiser 41S, na kterých se jela IT Regatta úplně poprvé. Ostatně nabídnout účastníkům kromě skvělého pobřežního servisu i nejlepší dostupné lodě je dlouhodobě jedna z hlavních charakteristik IT Regatty. 
Říká se také, že kdo tvrdí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, pravděpodobně nikdy nevyhrál. U IT Regatty daleko více než kde jinde však skutečně platí, že kromě samotného sportovního zážitku jde zejména i o zážitek společenský. Mnohé soutěžící firmy pojaly CIO Business World Cup jako setkání s klíčovými partnery nebo teambuildingovou akci, která sbližuje jednotlivé členy posádky, vytváří pozitivní týmové prostředí a soustředí se na vzájemnou pomoc a spolupráci. 
Všechny posádky měly v rámci dané kategorie stejnou šanci na výhru – lodě, na nichž se plavily, byly totiž zcela identické. Účastníci se rekrutovali jak již ze zkušených jachtařů, tak z úplných začátečníků. Na každé lodi se nacházel zkušený český závodní jachtař, který svým svěřencům podrobně popsal pravidla závodu a vysvětlil obsluhu lodi – i nováčci se tedy velmi brzy začali cítit jako ostřílení mazáci. 
V průběhu pondělního večera 18. září se začaly posádky sjíždět do mariny Kornati v přímořském letovisku Biograd, kde je čekala uvítací párty na mole u lodí. Následující den se uskutečnila tréninková rozjížďka, která měla za úkol sehrát jednotlivé posádky a osahat si loď. Pro regulérnost akce jsou lodě k týmům přiřazovány losem týden před akcí. 
V následujících třech dnech se již boj o putovní pohár, který získá vítěz na rok do své kanceláře, rozhořel naplno. Rozmanitost větru i počasí dopřála závodění v silném větru v kulichu, ale i ve slabé bríze a v plavkách. Na bronzovém stupínku skončil zkušený tým ICZ, který je s pěti vítězstvími stále historicky nejúspěšnějším týmem. Druhé místo obhájil tým F5. Vyhrál opět loňský vítězný tým, letos po názvem Check Point Infinity. 
V tuto chvíli jsou již objednané lodě na 14. ročník, který se bude konat v termínu 1.–6. října 2018 opět v Biogradu na lodích Bavaria Cruiser 41S. 
S ohledem na trvale vysoký zájem o akci je připraveno pro příští rok 18 lodí, z nichž většina je již v tuto chvíli obsazena. I vy můžete být příští rok u toho buď osobně, nebo alespoň prostřednictvím našeho časopisu. Více na www.itregatta.cz. ? 

VYBRANÉ LODĚ PRO IT REGATTU 2018 – BAVARIA 41S 

Bavaria Cruiser 41 S je moderní turisticko-regatová plachetnice pro sedm až osm osob, chytře kombinující komfort se sportovními závodními vlastnostmi. Má prostorný otevřený kokpit s kolejnicí hlavních otěží před dvěma kormidelními koly. Tradiční tříkajutový interiér, kuchyň, salon s velkým stolem a klasický navigační stůl poskytují dostatek pohodlí pro celou posádku. 

PĚT MÝTŮ O POBYTU NA LODI 

- Bude mi špatně? 

Nebude. Při regatě na to nemáte čas. Jste součástí týmu a vaše soustředění se upíná jiným směrem. Když fouká nad 25 uzlů a jsou velké vlny, nezávodí se. 

- Nebudu moct spát. 

Budete. Kotví se v chráněných marinách, kde to v noci nehoupe. Po celém dni na vodě se budete na klidný spánek těšit a užijete si ho. 

- Kde budu spát? 

Ve dvoumístné kajutě s dalším členem posádky. 

- Kde budu jíst? 

Ráno a večer v restauracích a konobách v přístavech, během dne na lodi. Předem obdržíte k výběru více možností lunch pack balíčků, které vám budou denně čerstvé doručeny na loď. 

- Kde budu dělat osobní hygienu? 

V sociálních zařízeních, která jsou dostupná každý večer a ráno v přístavech, jež navštívíme. 

VÝSLEDKY IT REGATTY 2017 
(ZÚČASTNILO SE CELKEM 16 LODÍ) 
Pořadí Tým 
1. místo Check Point Infinity 
2. místo F5 
3. místo ICZ 
4. místo Hrubý Sport hard 
5. místo PHYSTER 
6. místo EBM Group 
7. místo Czech Sailing Team 
8. místo Check Point Mobile Threat Prevention 
9. místo ARROW 
10. místo ISECO 
11. místo Check Point R80/DNS 
12. místo Check Point Mobility 
13. místo Actinet 
14. místo Check Point Scada 
15. místo Check Point One Step Ahead 
16. místo F5 II. 

Foto: Všechny lodě startovního pole seřazené na startu 
Foto: Flotila lodí IT Regatty při jízdě na spinakery 
Foto: Vítězný tým Check Point Infinity 
FOTO: www.fototto.cz 

O autorovi: PAVEL WINKLER, Autor je spoluzakladatelem IT Regatty 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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26. 4 mýty o jachtingu: Je opravdu drahý a jen pro milovníky adrenalinu?     
Skóre: 0.68 
Název: 4 mýty o jachtingu: Je opravdu drahý a jen pro milovníky adrenalinu? 
Zdroj: firststyle.cz 
Datum: 26.11.2017 
Odkaz:   http://www.firststyle.cz/4-myty-jachtingu-opravdu-drahy-jen-milovniky-adrenalinu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Jachting (5), jachtingu (2), jachtař 
O jachtingu koluje několik mýtů, které vyvrací Jiří Zindulka, sám dlouholetý a uznávaný jachtař a zakladatel společnosti ZINDULKA, české jedničky v pronájmu lodí.  
Jachting je drahý  
Jachting je pro mnohé symbolem luxusu, který si "obyčejný smrtelník" nemůže dovolit... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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27. Exotiky je i jachting     
Skóre: 0.66 
Název: Exotiky je i jachting 
Zdroj: iprosperita.cz 
Datum: 24.11.2017 
Odkaz:   https://www.iprosperita.cz/vyrobky-a-sluzby/8532-exotiky-je-i-jachting  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů (2), jachting 
Zatímco u cestovních kanceláří je nejpopulárnější exotickou destinací Egypt, následován Karibikem a Thajskem, u jachtařů se dlouhodobé oblibě těší zejména Karibik. Na začátku letošní sezony ho sice zasáhly hurikány, podle posledních informací se však situace již uklidnila a rekonstrukce jsou v plném proudu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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28. Veslařky se ve Švýcarsku prosadily na stupně vítězů     
Skóre: 0.42 
Název: Veslařky se ve Švýcarsku prosadily na stupně vítězů 
Zdroj: Olomoucký deník 
Datum: 24.11.2017 
Str.: 14 
Náklad: 3370 
Číslo: 272 
Rubrika: Sport /Olomoucký kraj 
Autor: (spo) 
Odkaz:   http://www.olomoucky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Šumperský a Jesenický deník; Prostějovský deník; Přerovský a Hranický deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: U272x14A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatě, regatami 
Olomouc – O uplynulém prodlouženém víkendu se olomoucké veslařky výborně prezentovaly na největší regatě osmiveslic v Evropě – Baselhead 2017. Ve švýcarské Basileji tak ziskem bronzových medailí v kategorii juniorek a žen úspěšně završily letošní sezonu na vodě. 
Tento distanční závod na 6,4 km je ve srovnání s klasickými veslařskými regatami zcela netradiční. Koná se v centru města na řece Rýn. Nejprve se jednotlivé posádky v dvacetisekundových intervalech vydají proti proudu, v půlce trati absolvují otočku a vrací se s proudem zpět do cíle. Závodníkům se cestou nabízí velmi zajímavý pohled na starobylé panorama města, ale příliš si ho neužijí. I tak však mají nezapomenutelný zážitek. 
Juniorky v sestavě Veronika Chrbjátová, Anna Hlaváčová, Emma Benýšková, Valentýna Solařová, Adéla Truhlářová, Markéta Zbořilová Martina Bednářová, Adéla Zdráhalová a kormidelnice Kateřina Domesová nestačily pouze na posádku letošních juniorských mistryň světa a domácí švýcarské reprezentantky. 
Další olomoucká závodnice Pavlína Žižková dojela třetí v kombinované posádce v elitní kategorii žen za již několik let neporazitelnou osmou ze Slavie Praha a německými veslařkami. 
V současné době se už všichni olomoučtí veslaři poctivě připravují na zimní trenažérovou sezonu, která vyvrcholí v únoru Mistrovstvím ČR ve veslování na trenažéru, které se bude konat na domácí půdě v Olomouci. 

Foto: ÚSPĚŠNÁ POSÁDKA. Olomoucké juniorky skončily v Basileji na třetím místě. 
Foto: VK Olomouc 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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29. Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu     
Skóre: 0.67 
Název: Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu 
Zdroj: prvnizpravy.cz 
Datum: 12.11.2017 
Číslo: 316 
Rubrika: politika 
Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-pokraj-krachu/  
ProfilID: ISA 
Domicil: J5Ba17G00003.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
"Bývalá ministryně Kateřina Valachová absolutně ignorovala sportovní svazy a postavila je mimo hru. Ohrozila jejich činnost natolik, že mnohé z nich jsou na pokraji bankrotu a totálního krachu," napsal Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu. 

Na jednání předsedů národních sportovních svazů, které ve středu 8. listopadu 2017 proběhlo v aule České unie sportu, se projednávala především kritická situace v organizaci státní správy a finanční podpory sportu. Z jednání představitelů svazů, jak informoval web SportovniListy.cz, konsenzuálně vzešlo složení expertního týmu, který dostal mandát jednat jménem svazů o zajištění kontinuálního, předvídatelného a transparentního financování sportu, hájit nezastupitelnou roli národních svazů, jejich suverenitu, práva a svrchovanost a prosadit změny stanov v Českém olympijském výboru, které posílí suverenitu svazů. Mandát uplatní při jednáních s kompetentním ministerstvem, s představiteli budoucí vlády a poslanecké sněmovny. 

Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina 

"Žádáme, aby nás, předsedy svazů, státní úředníci přestali obcházet. Potřebujeme, aby konali a neudělali další fatální kroky nevratně decimující český sport," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace a České unie sportu. Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 

"Bývalá ministryně Kateřina Valachová absolutně ignorovala sportovní svazy a postavila je mimo hru. Ohrozila jejich činnost natolik, že mnohé z nich jsou na pokraji bankrotu a totálního krachu. Na tuto situaci jsme opakovaně upozorňovali od jarních měsíců. Ujišťování a sliby sportovnímu prostředí byly klamavé a potvrdilo se, na co sportovní svazy poukazovaly. Je to naprosto fatální a bezprecedentní průšvih," prohlásil Ivo Kaderka. Právě Výkonný výbor Českého tenisového svazu přijal usnesení podat na bývalou ministryni Valachovou, případně další odpovědné osoby z MŠMT, trestní oznámení na podezření ze spáchání trestního činu. 

Podle předsedy ČUS Miroslava Jansty český sport čelí největší krizi ve své historii. V letošním roce byly špatně vypsané neinvestiční programy, pozdě se rozeslaly finanční prostředky, v průběhu roku se měnily podmínky jejich čerpání a na MŠMT panuje chaos. 

"Nemáme informace, co se na ministerstvu děje, úředníci s námi nekomunikují, jsme odborně odříznuti. Proto chceme okamžitě jednat s příslušnými státními orgány. Už k tomu podnikáme určité kroky, jsme rovněž v komunikaci s nově zvolenými poslanci, se kterými koordinujeme možné kroky k nápravě do normálního stavu," popsal Ivo Kaderka. 

Ke složení a mandátu expertní skupiny se takto vyjádřilo 59 zástupců sportovních svazů, které se sdružují v České unii sportu a v Českém olympijském výboru. Jednání byli přítomni také zástupci ze Sdružení sportovních svazů ČR. Dalším tématem bylo soustavné narušování suverenity sportovních svazů v rámci aktivit a struktur Českého olympijského výboru. 

"V současné době se děje plíživé nabourávání autority národních svazů. ČOV si samovolně vybírá sportovce a trenéry pro své marketingové projekty, leckdy za státní finance. Jak je možné, že mi představitelé ČOV samovolně nominují mé sportovce k přípravě pro olympiádu v roce 2020. Přece svaz musí říci, koho chce podporovat a koho má v hledáčku. Svazy jsou zodpovědné za výsledky a přípravu svých reprezentantů. Pokud chce někdo se sportovci a funkcionáři obchodovat a pracovat, tak se souhlasem svazů," dodal Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu. 

Bývalá ministryně Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj bankrotu a krachu 

Odborný tým bude hájit zájmy a suverenitu sportovních svazů. V následujících dnech podnikne konkrétní kroky vůči ministerstvu a nově zvoleným poslancům. Předsedové ČUS a Sdružení sportovních svazů ČR obratem požádali ministra Stanislava Štecha o neodkladnou schůzku. 

(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála) 

URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-pokraj-krachu/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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30. Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu     
Skóre: 0.67 
Název: Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu 
Zdroj: plzenskenovinky.cz 
Datum: 11.11.2017 
Autor: Petr Skála 
Odkaz:   http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-pokraj-krachu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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31. Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu     
Skóre: 0.67 
Název: Kateřina Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj krachu 
Zdroj: prazskenovinky.cz 
Datum: 11.11.2017 
Autor: Petr Skála 
Odkaz:   http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/politika/katerina-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-pokraj-krachu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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32. Titul nebyl daleko, jachtaři ze Štětí přivezli medaile     
Skóre: 0.78 
Název: Titul nebyl daleko, jachtaři ze Štětí přivezli medaile 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum: 11.11.2017 
Str.: 14 
Náklad: 2890 
Číslo: 262 
Rubrika: Sport - region 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://www.litomericky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: SL26214C.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Praha – K domácímu titulu chybělo štětským závodníkům málo. Tým SK Štětí 1 ve složení Tomáš Mlejnek a bratři Adam a Tibor Nevelöšovi obsadil na mezinárodním jachtařském MČR v team racingu na lodích třídy Optimist třetí příčku. 
Poslední závod sezony se jel v Praze v YC CERE a i když bylo málo větru, podařilo se první den odjet některé rozjížďky. Celá základní část se dokončila druhý den. "Vzhledem k tomu, že se do závodu přihlásilo 15 týmů, byl systém losování rozjížděk komplikovanější. Nakonec bylo dokončeno devět kol, přičemž čtyři stačila, aby bylo mistrovství platné," vysvětlila Eva Skořepová z Českého svazu jachtingu. 
Po dvou dnech byl suverénní polský tým JKW 1, druhé místo patřilo Bratrům v triku (domácí závodníci Lukáš a Michal Krsičkovi s plzeňským Františkem Vitákem) a na třetí příčce se drželo Štětí. A tak to i zůstalo. Poslední den se mělo odjet vyřazovací finále. "Slabý vítr dovolil několik rozjížděk, to ale na celé finále nestačilo, a tak byly výsledky po základní části vyhlášeny za konečné. Mezinárodními mistry jsou Poláci, český titul vybojovali Bratři v triku," dodala Skořepová. 

Team racing Optimist (15 týmů): 1. JKW 1 (Witkowiak, Bendlewski, Fajfer – Polsko), 2. Bratři v triku (L. Krsička, M. Krsička, Viták – YC CERE /JK Plzeň), 3. SK Štětí 1 (Mlejnek, A. Nevelöš, T. Nevelöš – Yachtclub SK Štětí). 

Foto: NA TRATI mistrovského závodu se snaží s číslem 412 Adam Nevelöš a s č. 827 Tibor Nevelöš ze Štětí. 
Foto: Eva Skořepová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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33. Jachtařské naděje ukončily sezonu na Vltavě     
Skóre: 0.40 
Název: Jachtařské naděje ukončily sezonu na Vltavě 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum: 10.11.2017 
Str.: 2 
Náklad: 2890 
Číslo: 261 
Rubrika: Litoměřicko /Region 
Autor: (se) 
Odkaz:   http://www.litomericky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: SL26102F.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtaři 
Štětí – Mladí jachtaři SK opět slavili úspěch. Tým ve složení Tomáš Mlejnek, Adam Nevelöš a Tibor Nevelöš si přivezl domů bronzové medaile z posledního závodu letošní sezony, kterým bylo MČR v team racingu dětí ve třídě Optimist. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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34. Ve výsledcích     
Skóre: 0.40 
Název: Ve výsledcích 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 10.11.2017 
Str.: 19 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 261 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M261W19G.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting 
Fotbal 

I. B třída, skupina B - dohrávka 10. kola: Přeštice B - Lhota B 4:3. 

Hokej 

2. LIGA - skupina Střed, předehrávka 24. kola: HC Tábor - SHC Klatovy 7:3 (3:0, 1:2, 3:1). Branky a nahrávky: 1. Matušík (Severa), 16. Rousek (Prokeš, Seidl), 17. Pechánek (Škrdleta, T. Černý), 29. Březina (Urbanec), 51. Severa (Heřman), 53. Matušík (Havran, Severa), 60. Seidl (Prokeš) - 27. Kokoška (Houfek), 32. Pour (Houfek), 55. Kokoška (Tulačka). 

Tabulka 

1. Havl. Brod 13 10 0 1 2 80:37 31 2. Tábor 14 9 0 2 3 59:42 29 3. Žďár n. S. 13 8 1 0 4 53:46 26 4. Kolín 13 6 1 0 6 44:39 20 5. Klatovy 14 5 2 0 7 52:71 19 6. M. Budějovice 12 5 1 0 6 52:47 17 7. Nymburk 13 3 2 3 5 43:51 16 8. DS Č. Buděj. 13 4 0 2 7 44:53 14 9. Písek 13 3 1 1 8 35:55 12 10. Pelhřimov 12 3 1 0 8 43:64 11 

Jachting 

MISTROVSTVÍ ČR v team racingu dětí v Praze, lodní třída Optimist: 1. JKW (Pol.), 2. Bratři v triku (L. Krsička, M. Krsička-YC Cere, Viták-JK Plzeň), 3. SK Štětí. Startovalo 15 lodí. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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35. Bývalá ministryně Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj bankrotu a krachu     
Skóre: 0.64 
Název: Bývalá ministryně Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj bankrotu a krachu 
Zdroj: sportovnilisty.cz 
Datum: 09.11.2017 
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/sport-a-stat/byvala-ministryne-valachova-privedla-nektere-sportovni-svazy-na-pokraj-bankrotu-a-krachu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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36. Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina     
Skóre: 0.67 
Název: Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina 
Zdroj: prazsky.denik.cz 
Datum: 08.11.2017 
Číslo: 312 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: Redakce 
Odkaz:   https://prazsky.denik.cz/ostatni_region/suverenitu-sportovnich-svazu-bude-hajit-nove-ustavena-expertni-skupina.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: N1Pa17FW0002.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Na dnešním jednání předsedů národních sportovních svazů v aule České unie sportu se projednávala především kritická situace v organizaci státní správy a finanční podpory sportu. Z jednání představitelů svazů konsenzuálně vzešlo složení expertního týmu, který dostal mandát jednat jménem svazů o zajištění kontinuálního, předvídatelného a transparentního financování sportu, hájit nezastupitelnou roli národních svazů, jejich suverenitu, práva a svrchovanost a prosadit změny stanov v Českém olympijském výboru, které posílí suverenitu svazů. Mandát uplatní při jednáních s kompetentním ministerstvem, s představiteli budoucí vlády a poslanecké sněmovny. 

""Žádáme, aby nás, předsedy svazů, státní úředníci přestali obcházet. Potřebujeme, aby konali a neudělali další fatální kroky nevratně decimující český sport," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace a České unie sportu. Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky. 

Sport čelí krizi 
"Bývalá ministryně Kateřina Valachová absolutně ignorovala sportovní svazy a postavila je mimo hru. Ohrozila jejich činnost natolik, že mnohé z nich jsou na pokraji bankrotu a totálního krachu. Na tuto situaci jsme opakovaně upozorňovali od jarních měsíců. Ujišťování a sliby sportovnímu prostředí byly klamavé a potvrdilo se, na co sportovní svazy poukazovaly. Je to naprosto fatální a bezprecedentní průšvih," prohlásil Ivo Kaderka. Právě Výkonný výbor Českého tenisového svazu přijal usnesení podat na bývalou ministryni Valachovou, případně další odpovědné osoby z MŠMT, trestní oznámení na podezření ze spáchání trestního činu. 
Podle předsedy ČUS Miroslava Jansty český sport čelí největší krizi ve své historii. V letošním roce byly špatně vypsané neinvestiční programy, pozdě se rozeslaly finanční prostředky, v průběhu roku se měnily podmínky jejich čerpání a na MŠMT panuje chaos. "Nemáme informace, co se na ministerstvu děje, úředníci s námi nekomunikují, jsme odborně odříznuti. Proto chceme okamžitě jednat s příslušnými státními orgány. Už k tomu podnikáme určité kroky, jsme rovněž v komunikaci s nově zvolenými poslanci, se kterými koordinujeme možné kroky k nápravě do normálního stavu," popsal Ivo Kaderka. 

Plíživé nabourání aktivity 
Ke složení a mandátu expertní skupiny se takto vyjádřilo 59 zástupců sportovních svazů, které se sdružují v České unii sportu a v Českém olympijském výboru. Jednání byli přítomni také zástupci ze Sdružení sportovních svazů ČR. Dalším tématem bylo soustavné narušování suverenity sportovních svazů v rámci aktivit a struktur Českého olympijského výboru. 
"V současné době se děje plíživé nabourávání autority národních svazů. ČOV si samovolně vybírá sportovce a trenéry pro své marketingové projekty, leckdy za státní finance. Jak je možné, že mi představitelé ČOV samovolně nominují mé sportovce k přípravě pro olympiádu v roce 2020. Bez vědomí sportovních svazů zařazují do Top Teamu. Přece svaz musí říci, koho chce podporovat a koho má v hledáčku. Svazy jsou zodpovědné za výsledky a přípravu svých reprezentantů. Pokud chce někdo se sportovci a funkcionáři obchodovat a pracovat, tak se souhlasem svazů," dodal Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu. 

Odborný tým bude hájit zájmy a suverenitu sportovních svazů. V následujících dnech podnikne konkrétní kroky vůči ministerstvu a nově zvoleným poslancům. Předsedové ČUS a SSS ČR obratem požádali ministra Stanislava Štecha o neodkladnou schůzku." 

URL| https://prazsky.denik.cz/ostatni_region/suverenitu-sportovnich-svazu-bude-hajit-nove-ustavena-expertni-skupina.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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37. Jachtař Křížek se už po dalším titulu těší na rychlost katamaránu     
Skóre: 0.79 
Název: Jachtař Křížek se už po dalším titulu těší na rychlost katamaránu 
Zdroj: sport.iDNES.cz 
Datum: 08.11.2017 
Číslo: 312 
Rubrika: Ostatní sporty 
Autor: MF DNES, Ervín Schulz 
Odkaz:   https://sport.idnes.cz/david-krizek-jachting-0t7-/sporty.aspx?c=A171108_103146_sporty_par  
Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz 
ProfilID: ISA 
Domicil: hh312039.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: David, Křížek, jachtař, jachting 
Jachtařskou sezonu zakončil stylově - v Chorvatsku s týmem Rodop kapitána Martina Kuklíka triumfoval v konkurenci devatenácti lodí na 21. ročníku České námořní rallye, připsal si tak v pořadí 27. český titul a 43. medaili z republikových šampionátů! Přesto už nyní David Křížek sbírá síly na příští rok. A především na respektovaný seriál "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series, kam upíná hlavní pozornost. 

"Závodit po několika letech s týmem Rodop byla skvělá zábava a klukům strašně moc děkuju. Už mi ale zase chybí foilování a rychlost katamaránu," svěřil se Plzeňan Křížek, který letošní prestižní sérii Flying Phantom s kosatníky Milanem Harmáčkem či Zdeňkem Adamem absolvovali pod hlavičkou týmu Masterlan jako první Češi v historii a při své premiéře obsadili konečnou devátou příčku. 

Chybět v ní nechtějí ani příští rok. "Vypadá to, že seriál se na jeden závod vydá i mimo Evropu, možná to bude Omán. Pak by měly následovat závody na Madeiře, v Barceloně, Cardiffu a v jedné lokalitě v jižní Evropě. Opět bez škrtání nejhoršího umístění, všechny závody budou hodnoceny," vypočítal Křížek. 

Katamarán Masterlanu prodělal kompletní výměnu lan, nyní je v dílně Vojtěcha Komárka, kde se mění části kování a opravují se šrámy z uplynulé sezony. 

"Nejnáročnějším úkolem bude zajištění finančních prostředků pro nadcházející sezonu. Masterlan, hlavní partnter, zůstává, to je to hlavní. Nicméně někteří partneři své závazky nedodrželi a situace není jednoduchá. Věříme, že se ale nakonec vše podaří dojednat,” uvedl plzeňský jachtař. 

Do konce roku ho ještě čeká koučování českého juniorského týmu na jezeře Lago di Garda, v prosinci pak mistrovství světa mládeže v čínské Sanyi. 

URL| https://sport.idnes.cz/david-krizek-jachting-0t7-/sporty.aspx?c=A171108_103146_sporty_par 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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38. Děti zakončily jachtařskou sezonu v Praze. Na pátém místě skončil Yacht Club Kladno     
Skóre: 0.40 
Název: Děti zakončily jachtařskou sezonu v Praze. Na pátém místě skončil Yacht Club Kladno 
Zdroj: nasregion.cz 
Datum: 08.11.2017 
Číslo: 312 
Autor: Eva Skořepová 
Odkaz:   http://nasregion.cz/praha/deti-zakoncily-jachtarskou-sezonu-v-praze-na-patem-miste-skoncil-yacht-club-kladno  
ProfilID: ISA 
Domicil: p4ua17fw0009.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Lukáš, Wehrenberg 
Poslední jachtařský závod této sezony se v Praze jel v YC CERE od pátku 3. do neděle 5. 11. Na programu bylo mistrovství ČR v team racingu dětí, které závodily na lodích třídy Optimist. 

V pátek děti přivítalo pěkné počasí, ale větru málo. Přesto se podařilo odjet některé rozjížďky. V sobotu bylo stále pěkné počasí, ale dostavil se i vítr, a tak se podařilo dokončit celou základní část. Vzhledem k tomu, že se do závodu přihlásilo 15 týmů, byl systém losování rozjížděk poněkud komplikovaný. Nakonec bylo dokončeno devět kol (čtyři kola stačila na to, aby bylo mistrovství platné) – jedno kolo znamenalo sedm rozjížděk, jeden tým vždy odpočíval a získal bod k dobru. Celkem se odjelo 68 rozjížděk. Zcela suverénní byl polský tým JKW 1, který se usadil na čele. Na druhém místě byl tým BRATŘI V TRIKU, složený s domácích závodníků bratrů Lukáše a Michala Krsičkových (YC CERE) a plzeňského Františka Vitáka, a třetí tým SK ŠTĚTÍ 1 ve složení Tomáš Mlejnek a bratři Adam a Tibor Nevelöšovi. V neděli se mělo odjet vyřazovací finále, ale velmi slabý vítr sice dovolil odjet několik rozjížděk, nicméně to na celé finále nestačilo, a tak byly výsledky po základní části vyhlášeny za konečné. Mezinárodními mistry ČR jsou tedy Poláci, český titul vybojovali BRATŘI V TRIKU. 
FOTO: Děti zakončily jachtařskou sezonu v Praze. Na pátém místě skončil Yacht Club Kladno 
Na pátém místě se umístil Yacht Club Kladno ve složení Lukáš Wehrenberg, Tobiáš Kraus a Lukáš Kraus. 
Výsledky: Team Racing Optimist (15 týmů) 
1. JKW 1 – Jan Witkowiak, Tomasz Bendlewski, Filip Fajfer POL 
2. BRATŘI V TRIKU – Lukáš Krsička, Michal Krsička, František Viták 
CZE – YC CERE/JK Plzeň 
3. SK ŠTĚTÍ 1 – Tomáš Mlejnek, Adam Nevelöš, Tibor Nevelöš CZE – Yachtclub SK Štětí 
4. EUROTEAM – Petr Hála, Ondřej Šindelka, Piotr Grabski CZE/POL – AYCK/ 
Moravský Yacht Klub/POL 
Kompletní výsledky najdete zde. 
Ženy dostávají v Klánovickém půlmaratonu nižší odměny než muži. Platí přitom stejné startovné. Jak to organizátoři vysvětlují? 
URL| http://nasregion.cz/praha/deti-zakoncily-jachtarskou-sezonu-v-praze-na-patem-miste-skoncil-yacht-club-kladno 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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39. Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina     
Skóre: 0.67 
Název: Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 08.11.2017 
Autor: CREA: Jiří Uhlíř 
Odkaz:   http://prazsky.denik.cz/ostatni_region/suverenitu-sportovnich-svazu-bude-hajit-nove-ustavena-expertni-skupina.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu 
Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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40. Seriál Flying Phantom asi zamíří i do Ománu     
Skóre: 0.66 
Název: Seriál Flying Phantom asi zamíří i do Ománu 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 08.11.2017 
Str.: 17 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 259 
Rubrika: Plzeňský kraj 
Autor: Ervín Schulz 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M259W17G.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtař, Jachtaři 
PLZEŇ Jachtařskou sezonu zakončil stylově – v Chorvatsku s týmem Rodop kapitána Martina Kuklíka triumfoval v konkurenci devatenácti lodí na 21. ročníku České námořní rallye, připsal si tak v pořadí 27. český titul a 43. medaili z republikových šampionátů! 
Přesto už nyní Plzeňan David Křížek sbírá síly na příští rok. A především na respektovaný seriál "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series, kam upíná hlavní pozornost. 
"Závodit po několika letech s týmem Rodop byla skvělá zábava a klukům strašně moc děkuju. Už mi ale zase chybí foilování a rychlost katamaránu," svěřil se Křížek, který letošní prestižní sérii Flying Phantom s kosatníky Milanem Harmáčkem či Zdeňkem Adamem absolvovali pod hlavičkou týmu Masterlan jako první Češi v historii a při své premiéře obsadili konečnou devátou příčku. 
Chybět v ní nechtějí ani příští rok. "Vypadá to, že seriál se na jeden závod vydá i mimo Evropu, možná to bude Omán. Pak by měly následovat závody na Madeiře, v Barceloně, Cardiffu a v jedné lokalitě v jižní Evropě. Opět bez škrtání nejhoršího umístění, všechny závody budou hodnoceny," vypočítal Křížek. Katamarán Masterlanu prodělal kompletní výměnu lan, nyní je v dílně Vojtěcha Komárka, kde se mění části kování a opravují se šrámy z uplynulé sezony. 
"Nejnáročnějším úkolem bude zajištění finančních prostředků pro nadcházející sezonu. Masterlan, hlavní partnter, zůstává, to je to hlavní. Nicméně někteří partneři své závazky nedodrželi a situace není jednoduchá. Věříme, že se ale nakonec vše podaří dojednat,” uvedl plzeňský jachtař. 
Do konce roku ho ještě čeká koučování českého juniorského týmu na jezeře Lago di Garda, v prosinci pak mistrovství světa mládeže v čínské Sanyi. 

Foto: Nad hladinou Jachtaři David Křížek a Milan Harmáček s katamaránem Flying Phantom při jednom ze závodů světové série. 
Foto: Martina Barnetová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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41. ZINDULKA expanduje do zahraničí     
Skóre: 0.42 
Název: ZINDULKA expanduje do zahraničí 
Zdroj: prekon.cz 
Datum: 07.11.2017 
Číslo: 311 
Rubrika: Průmysl a ekonomika 
Autor: ZINDULKA 
Odkaz:   http://www.prekon.cz/1510055976/zindulka-expanduje-do-zahranici.html  
ProfilID: ISA 
Domicil: a5sa17fv0006.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtingu (2) 
Chce se stát celosvětovým lídrem v pronájmu lodí. 

Praha, 7. listopadu 2017 – (PREKON) – Společnost ZINDULKA, která se zaměřuje na pronájem lodí a kompletní jachtařský servis, se rozhodla masivně expandovat do zahraničí. Nyní vstupuje na Slovensko a do Německa a Polska, v příštím roce chce pokračovat do dalších evropských zemí. Cílem společnosti, která má nyní v nabídce přes 15 tisíc lodí, je stát se z české jedničky a jedné z největších firem svého druhu v Evropě světovým lídrem. 

Firmu založil před čtyřiadvaceti lety Jiří Zindulka, a zatímco například v roce 2012 zprostředkovala pronájem celkem 326 lodí, za letošních deset měsíců už jich je téměř 2 tisíce. Jednateli společnosti jsou Jiří Zindulka a Tomáš Vondráček, který do ní majetkově vstoupil v roce 2014 a učinil ji součástí své skupiny WMC Group s ročními tržbami přibližně 400 milionů korun. "Vedla mě k tomu i vlastní zkušenost s organizací dovolené na lodi, viděl jsem prostor pro zlepšování, a ještě větší profesionalizaci služeb zákazníkům," uvádí Tomáš Vondráček, který chce ze ZINDULKY udělat společnost globálního významu. "Největší agentury mají kolem pěti tisíc pronájmů ročně. To pro nás určitě není nereálné. Chceme být takový booking.com pro jachty," říká. 

ZINDULKA má najatý speciální vývojářský tým a profituje ze své pozice ve skupině WMC Group: ve spolupráci s jejími dalšími členy společnost posílila CRM systém, cloudové služby, možnosti zákaznického centra a obecně IT a technologické zázemí. Navíc WMC Group zaměstnává 300 lidí, ZINDULKA tak využívá dalších personálních kapacit nad rámec svých 20 zaměstnanců. 

Společnost ZINDULKA nabízí kromě 15 tisíc lodí také komplexní servis. Loď lze objednat online i se zkušeným a prověřeným kapitánem, případně si přímo u společnosti složit kapitánské zkoušky. Kromě toho ZINDULKA pořádá kurzy jachtingu nebo přednášky na pestrou paletu témat od aktuálního Volvo Ocean Race přes nehody na moři až po meteorologii či první pomoc. Pokud zákazníci v průběhu plavby narazí na jakýkoliv problém, mohou volat nonstop o radu. 

Dovolená na jachtě je celoroční záležitost. V hlavní sezoně je zdaleka nejpopulárnější Chorvatsko, v zimním období si lidé mohou vybírat na Maledivách, Seychelách, v Karibiku, Thajsku, Malajsii nebo dokonce v Tichomoří. Pravidelně vyplouvají speciální dětské flotily, na jachtě lze strávit netradiční rodinnou dovolenou či vyrazit na ní s kolegy ze zaměstnání nebo obchodními partnery. 

O společnosti ZINDULKA, s.r.o. 

Společnost ZINDULKA je českou jedničkou v pronájmu lodí, nabízí kompletní jachtařský servis zahrnující poradenství, tematické přednášky, kapitánské zkoušky, kurzy jachtingu, sportovní, rodinné nebo exotické plavby. Za 24 let existence firmy využilo jejích služeb už téměř 19 000 zákazníků, kteří mohou vybírat z celkem 15 tisíc lodí po celém světě od Chorvatska, Řecka a Itálie přes Karibik, Maledivy, Seychely až třeba po Francouzkou Polynésii. 

URL| http://www.prekon.cz/1510055976/zindulka-expanduje-do-zahranici.html 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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42. Česká námořní rallye, tradiční etapový závod, zná své vítěze! Česká námořní rallye, tradiční etapový závod, zná své vítěze! V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 199...     
Skóre: 0.90 
Název: Česká námořní rallye, tradiční etapový závod, zná své vítěze! Česká námořní rallye, tradiční etapový závod, zná své vítěze! V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 199... 
Zdroj: luxus.cz 
Datum: 02.11.2017 
Autor: Hana Benešová 
Odkaz:   https://www.luxus.cz/ceska-namorni-rallye-tradicni-etapovy-zavod-zna-sve-viteze  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Český (2), svaz (2), jachtingu (2), regaty (2), regata, jachtaře, regat, regatu 
I letošnímu ročníku Český svaz jachtingu udělil statut Mistrovství ČR One Design, které se jelo v kategorii First 35.  
Letošnímu závodu nepřál vítr, který během republikového šampionátu zesílil nad požadované minimum jen třikrát... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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43. Pardubicko získalo 28 medailí na letní olympiádě pro děti a mládež. A tady jsou gratulace krajského vedení     
Skóre: 0.40 
Název: Pardubicko získalo 28 medailí na letní olympiádě pro děti a mládež. A tady jsou gratulace krajského vedení 
Zdroj: krajskelisty.cz 
Datum: 02.11.2017 
Odkaz:   https://www.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/okres-pardubice/18141-pardubicko-ziskalo-28-medaili-na-letni-olympiade-pro-deti-a-mladez-a-tady-jsou-gratulace-krajskeho-vedeni.htm  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů 
jachtařů v lodní třídě Optimist, další medaile přidali kolečkoví bruslaři, konkrétně stříbro vybojoval ve víceboji kadetů David Rafaj, bronz přidal Michal Brokl ve víceboji žáků a bronzovou medaili si zasloužili naši bruslaři za výkon ve štafetě na 4x 4 kola ve složení Michal Brokl, Erika Broklová, Eliška Fackenbergová a David Rafaj... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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44. Týmové mistrovství ČR v jachtingu     
Skóre: 0.64 
Název: Týmové mistrovství ČR v jachtingu 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 01.11.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/tymove-mistrovstvi-cr-v-jachtingu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů 
Dvanáct týmů, složených z nejlepších jachtařů celé republiky a Slovenska, začalo závodit. K favoritů patřily zejména týmy POBŘEŽÍ LIHOVINY a obhájce titulu #PRSAKOULE, který propaguje neziskovou organizaci Loono mladé medičky Kateřiny Vackové... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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45. Jak jsem (ne)psal knihu a pob(l)il Atlantik.     
Skóre: 0.89 
Název: Jak jsem (ne)psal knihu a pob(l)il Atlantik. 
Zdroj: aktualne.cz 
Datum: 01.11.2017 
Autor: Jan Hnízdil 
Odkaz:   http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=30265  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regaty (2), jachtař, Regata, jachtařek, jachtařky, jachtaři, jachtingu, jachtařka 
Pokaždé, když se začínám topit v záplavě pacientů, pozvání na besedy a hoří mi termín odevzdání rukopisu knížky, hodí mi záchranný kruh kamarád a zkušený jachtař Jirka Zindulka. Počátkem roku 2010 mi nabídl místo v posádce převážející starou plachetnici z Mallorky do chorvatského Splitu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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46. Velký úspěch českého jachtingu. Koláček s Hebe V byl na Rolex Middle Sea Race třetí     
Skóre: 0.79 
Název: Velký úspěch českého jachtingu. Koláček s Hebe V byl na Rolex Middle Sea Race třetí 
Zdroj: ceskatelevize.cz 
Datum: 28.10.2017 
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/363286-velky-uspech-ceskeho-jachtingu-kolacek-s-hebe-v-byl-na-rolex-middle-sea-race-treti/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachting, Milana, Koláčka 
Český námořní jachting zaznamenal velký úspěch. Loď Hebe V pod vedením pod vedením skippera Milana Koláčka skončila třetí v kategorii ORC na jednom z nejtěžších a nejlépe obsazených námořních klání světa Rolex Middle Sea Race... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_46.wmf


  
47. Plachetnice HÉBÉ V přiváží z Malty další medaile pro Českou republiku     
Skóre: 0.94 
Název: Plachetnice HÉBÉ V přiváží z Malty další medaile pro Českou republiku 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 28.10.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/bronz-pro-ceskou-posadku-na-rolex-middle-sea-race/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (6), Koláček (6), jachtař, Koláčkem, TŘI, SESTRY, SAILING, TEAMU, jachtingu, jachting, Milanem 
O to víc nás může těšit skvělý výsledek české posádky, kterou vedl zkušený sólo jachtař Milan Koláček. Třetí místo celkově a druhé ve skupině v handicapu ORC, je po dřívějších medailových umístěních TŘI SESTRY SAILING TEAMU, další vynikající vizitkou českého námořního jachtingu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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48. Křížek má další titul, Hájek bronz     
Skóre: 0.87 
Název: Křížek má další titul, Hájek bronz 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 27.10.2017 
Str.: 15 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 250 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M250W15B.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), Jachting, jachtař, Milanem, Hájkem 
Jachting 

Plzeňský jachtař David Křížek slaví další český titul. S týmem Rodop Martina Kulíka obhájil v Chorvatsku loňské prvenství na mistrovství ČR One-Design v kategorii lodí First 35. "Po pár letech jsem se vrátil na Českou námořní rallye, s týmem Rodop máme opět vítězství. Díky kluci!" radoval se v cíli David Křížek. Šestidenní šampionát na Jadranu komplikovalo časté bezvětří. V prvních rozjížďkách se do čela dostal tým Tři sestry s dalším Plzeňanem Milanem Hájkem za kormidlem. První pozici držel až do pátého dne, ale v dalších rozjížďkách zaváhali a klesli na konečnou bronzovou pozici za tým Giulia. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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49. Adrenalin v srdci     
Skóre: 0.78 
Název: Adrenalin v srdci 
Zdroj: Watch IT! 
Datum: 27.10.2017 
Str.: 38 
Číslo: 3 
Rubrika: Týden s... 
Autor: Jan Lidmaňský 
ProfilID: ISA 
Domicil: N7PA17033801.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: regaty, Regatta, jachtařů 
IWC Portugieser Yacht Club Chronograph 

Ikonická linie Portugieser patří dnes mezi legendy, jejíž prvotní rysy se začaly črtat téměř před osmdesáti lety. Svou koncepcí byly jedinečné a napínavý příběh jejich života koneckonců taktéž. Od striktně elegantních modelů, které v 90. letech doplnily vysoce komplikované solitéry, se však diametrálně odlišuje edice Yacht Club. Je daleko sportovnější, robustnější a vlastně si žije svým vlastním životem. 

Jméno hovoří samo za sebe. Yacht Club. Hodinky, které mají být doma stejně tak v přístavu, jako ve víru velkoměsta. Původně byly navrženy k tomu, aby jejich vzhled nastavil nový pánský standard kombinující preciznost, nonšalantní eleganci a respekt – a nutno uznat, že v roce 2010 očekávání splnily. Od té doby se však vývoj posunul trochu dopředu a manufaktura ze Schaffhausenu od svých původních plánů s linií ustoupila. 
Pro zajímavost, jedním z nich bylo například rozšíření o komplikaci minutového odpočtu do startu regaty, nicméně projekt Yacht Club Regatta Timer zůstal pouze připomínkou doby v manufakturním muzeu. Tatam je i kooperace s mořským vlkem Patricem Quesnelem, jenž byl se svou jachtou Moonbird z dílen Dubois Naval Architects tváří kampaně, která měla navodit správnou atmosféru a přilákat více dobrodruhů a jachtařů ke značce. A tak dnes zbyly v kolekci jen samotné hodinky, které před pár lety rozšířily také edice pro dobročinný projekt Laureus Sport for Good Foundation švýcarského konstruktéra luxusních lodí Boesch nebo pro náročný závod Volvo Ocean Race. A jak se tedy ocelový Yacht Club Chronograph má k světu dnes? Z jeho nadčasovosti mu stále neubylo, což zčásti zapříčinilo mimo jiné jemné zmenšení průměru pouzdra, a to z původních 45,4 mm na současných 43,5 mm. Reliéfní arabské číslice na bílém číselníku zajišťují stále skvělou čitelnost, ostatně stejně jako útlé ručky. Drobný problém je s luminiscencí, jejíž nános je spíše decentní a na číselníku vytváří jen nepatrné body v rámci hodinové stupnice. Na druhou stranu se jedná o jediný model kolekce Portuguese, jak se také občas jméno řady píše, který nánosem zvýrazňujícím barvy disponuje. 

Expertíza v terénu 

Sportovně elegantní Yacht Club se mnou procestovaly během měsíce zajímavou část světa. V Čechách si užily na skalách i lezecké stěně, ve Slovinsku cyklistických stezek ve společnosti karbonového sprintera Trek Madone a na Maledivách se podívaly i do kokpitu dvoumotorového hornoplošníku DHC-6 Twin Otter. Jejich ocelové pouzdro skvěle sedí na zápěstí a dělá z nich univerzálního společníka. 
Pod plně integrovaným kaučukovým náramkem s překlápěcí sponou se zápěstí moc nepotí, respektive, i když se na kole zapotí, kaučuk i ruka se snadno otřou. Přestože pouzdro, disponující šroubovací korunkou i dýnkem, nabízí vodotěsnost pouze do 60 m, nebál jsem se ani šnorchlování. Praktický se ukázal také flyback chronograf, který využívá 4Hz kalibr 89360 s automatickým obousměrným nátahem. 
Chronografu náleží středová červená sekundová ručka a dvojice ruček na pozici 12, jež indikují naměřené minuty a hodiny – škoda jen, že u nich nedochází ke skokovému posunu, jenž by byl přehlednější. 

--- 

Všestranný individualista 

1. Kulaté pouzdro s vystouplou ochranou korunky a s tlačítky ve tvaru hříbků zajišťuje sportovní vzezření. 

2. Plachtění znamená svobodu, užívání si nezkrotného života a soulad s přírodou. Tento pocit navozuje i Yacht Club na zápěstí. Krásné splynutí duší – stejně jako když sladký déšť dopadá na hladinu slaného moře. 

3. Kulaté 43,5mm pouzdro skvěle sedí na zápěstí a na rozdíl od některých větších hodinek nepřekáží ani při takových aktivitách, jako je třeba focení. 

4. Chronograf je univerzálním společníkem napříč sporty. 

5. Zatímco jméno Yacht Club lety zrálo a díky velkému zájmu sběratelů starších generací modelu bylo stále mezi vyvolenými pronášeno, designéři v Schaffhausenu pracovali na jeho velkém návratu. Ten přišel před sedmi lety s velkým humbukem. Dnes jsou však hodinky spíše nenápadnou součástí kolekcí. 

Foto: IWC Portugieser Yacht Club Chronograph Ref.: IW390502 automatický nátah flyback chronograf, datum ocel /o 43,5 mm vodotěsnost 60 m kaučukový náramek více o historii linie Portugieser – Watch It! #08 329 400 Kč 
foto Jan Lidmaňský 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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50. Velká cena Prahy aneb Mistrovství České republiky v jachtařské disciplíně Team Racing     
Skóre: 0.65 
Název: Velká cena Prahy aneb Mistrovství České republiky v jachtařské disciplíně Team Racing 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 26.10.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/velka-cena-prahy-aneb-mistrovstvi-ceske-republiky-v-team-racing/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů, jachtaři, regaty 
Závodit se bude na dvouposádkových lodích třídy 420 a přihlášeno je 12 týmů složených z vynikajících jachtařů včetně reprezentantů. Šestičlenné týmy se utkají systémem každý s každým vždy na třech lodích proti sobě.O dalším víkendu 3.–5... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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51. Mladí jachtaři se utkají o titul krále Prahy     
Skóre: 0.80 
Název: Mladí jachtaři se utkají o titul krále Prahy 
Zdroj: praha.eu 
Datum: 25.10.2017 
Odkaz:   http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/sport/mladi_jachtari_se_utkaji_o_titul_krale.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Českým, svazem, jachtaře, jachtaři 
Pořádá ho Yacht Club CERE ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.  
Hlavním rozhodčím bude zkušený Radim Vašík a startovat se bude v Podolí... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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52. Bronz z Jadranu na Lipno     
Skóre: 0.87 
Název: Bronz z Jadranu na Lipno 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum: 25.10.2017 
Str.: 13 
Náklad: 2960 
Číslo: 248 
Rubrika: Sport/Jižní Čechy 
Autor: (vit) 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: JH24813B.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatách, jachtaři, jachtingu, jachtaře, Davida, Křížka 
Černá v Pošumaví – Byť jachtařská závodní sezona na jihu Čech skončila Lipenským kotrmelcem, na mořích se v nejrůznějších regatách i jihočeští jachtaři stále prohánějí. 
Na Jadranu se jelo mezinárodní mistrovství ČR v námořním jachtingu a vedle našeho nejzkušenějšího námořního jachtaře Davida Křížka z Plzně, jenž nechyběl ve vítězné posádce, se MČR zúčastnila i jihočeská posádka YC DIM Bezdrev, vedená Janem Čutkou ml., která dojela z 19 lodí třináctá. 
Členy posádky byli dále Pavlíček (M. Lázně), Vurm, König, Šafář, Masaryk a Musil (DIM Bezdrev). 
Vedle mistrovství ČR se na Jadranu jel i pohárový závod nejstaršího českého klubu ČANY Praha, v němž startovaly dvě jihočeské lodi: Rudolf Střítecký z Česjihočeské kých Budějovic dojel se svým týmem pátý z deseti posádek a zkušenější Ondra Vachel z Černé v Pošumaví bral bronz, ke kterému mu pomohla posádka Antonín Solfronk st. a ml. Stanislav John a Zdeněk Holý. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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file_52.wmf


  
53. Jachtaři na Jadranu     
Skóre: 0.88 
Název: Jachtaři na Jadranu 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 25.10.2017 
Str.: 13 
Náklad: 5990 
Číslo: 248 
Rubrika: Sport/Jižní Čechy 
Autor: (vit) 
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: CB24813B.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatách, jachtaři, jachtingu, jachtaře, Davida, Křížka 
Hluboká nad Vltavou – Byť jachtařská závodní sezona na jihu Čech skončila Lipenským kotrmelcem, na mořích se v nejrůznějších regatách i jihočeští jachtaři stále prohánějí. 
Na Jadranu se jelo mezinárodní mistrovství republiky v námořním jachtingu a vedle našeho nejzkušenějšího námořního jachtaře Davida Křížka z Plzně, jenž nechyběl ve vítězné posádce, se šampionátu zúčastnila i jihočeská posádka YC DIM Bezdrev, vedená Janem Čutkou mladším. "Skončili jsme třináctí z devatenácti posádek, když jen jednou se nám podařilo natrimovat loď a dojeli jsme si pro etapový bronz. Jinak byť jsme nedělali chyby, prohrávali jsme na rychlost. Škoda," přiblížil šampionát na Jadranu kapitán Čutka, jenž na lodi měl svého parťáka ze třídy Létající Holanďan Zdeňka Pavlíčka z Regentu M. Lázně. Dalšími členy byli Vurm, König, Šafář, Masaryk a Musil z DIM Bezdrev. 
Vedle mistrovství ČR se na Jadranu jel i pohárový závod nejstaršího českého klubu ČANY Praha, v němž startovaly dvě jihočeské lodi: Rudolf Střítecký z Česjihočeské kých Budějovic dojel se svým týmem pátý z deseti posádek a zkušenější Ondra Vachel z Černé v Pošumaví bral bronz, ke kterému mu pomohla posádka Antonín Solfronk st. a ml. Stanislav John a Zdeněk Holý. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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54. Ve výsledcích a telegraficky     
Skóre: 0.78 
Název: Ve výsledcích a telegraficky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 25.10.2017 
Str.: 17 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 248 
Rubrika: Plzeňský kraj 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M248W17H.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, David, Křížek, Milana, Hájka 
Házená 

ČESKÝ POHÁR žen, osmifinále, zítra: DHC Plzeň - Baník Most (18, hala 31. ZŠ Plzeň). 

Jachting 

MISTROVTVÍ ČR One-Design - 21. Česká námořní rallye (Chorvatsko), kategorie First 35: 1. YC Rodop Martina Kulíka (+ David Křížek, Loko Plzeň) 9 b., 2. Giulia Sailing Jana Hirnšala (Česká Lípa) 14, 3. Tři sestry Milana Hájka (TJ Lokomotiva Plzeň) 15, 4. Morgan Petra Fialy (YC Neratovice) 21, 5. Hyveco Jana Hykrdy (Jachtklub Brno) 22. Startovalo 19 lodí. 

Pozemní hokej 

EXTRALIGA mužů - skupina A, 7. kolo: TJ Plzeň Litice B - HC Praga 4:2 (2:0, za domácí Dvořák 3, Sochor), skupina B 7. kolo: Hradec Králové - HC 1970 Bolevec 8:2 (5:1). 

Skupina A - tabulka po podzimu 

1. Slavia Praha 7 7 0 0 44:12 21 
2. Bohemians Pr. 7 5 1 1 23:17 16 
3. Plzeň-LiticeB 7 4 1 2 27:30 13 
4. Rača Bratislava 6 2 0 4 21:19 6 
5. Praga Praha 7 1 0 6 13:25 3 
6. President Pr. 6 0 0 6 3:28 0 Skupina B - tabulka po podzimu 
1. Rakovník 7 5 1 1 38:17 16 
2. Plzeň-LiticeA 7 5 1 1 32:11 16 
3. Hostivař 7 4 0 3 25:19 12 
4. Hradec 7 3 1 3 25:28 10 
5. Šenkvice 7 0 3 4 19:28 3 
6. Bolevec 7 1 0 6 13:49 3 EXTRALIGA žen - tabulka po podzimu 
1. Slavia 7 6 1 0 38:6 19 
2. Rakovník 7 5 2 0 32:6 17 
3. Slavia B 8 4 1 3 20:18 13 
4. Praga 7 4 1 2 13:17 13 
5. Hradec 7 3 2 2 14:14 11 
6. Hostivař 6 2 1 3 12:15 7 
7. Plzeň-Litice 7 1 0 6 9:22 3 
8. Bohemians 7 1 0 6 10:28 3 
9. Mnichovice 6 1 0 5 8:30 3 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_54.wmf


  
55. RODOP Martina Kulíka s Davidem Křížkem na palubě obhájil loňské vítězství     
Skóre: 0.80 
Název: RODOP Martina Kulíka s Davidem Křížkem na palubě obhájil loňské vítězství 
Zdroj: e-sportfoto.cz 
Datum: 23.10.2017 
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/rodop-martina-kulika-s-davidem-krizkem-obhajil-lonske-vitezstvi/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milanem, Hájkem, jachtingu, Milana, Hájka, David, Křížek 
Dvě první místa v mistrovské kategorii First 35 vybojoval tým TŘI SESTRY s Milanem Hájkem za kormidlem a s Tomášem Magorem Doležalem, kapelníkem stejnojmenné skupiny, v posádce. V obou rozjížďkách zvítězil způsobem start-cíl s výrazným náskokem... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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56. 21. Česká námořní rallye je v cíli.     
Skóre: 0.80 
Název: 21. Česká námořní rallye je v cíli. 
Zdroj: motormix.cz 
Datum: 22.10.2017 
Autor: Mistrovství Čr 
Odkaz:   https://www.motormix.cz/clanek/21-ceska-namorni-rallye-je-v-cili/17752  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Davidem, Křížkem, Milanem, Hájkem, jachtingu, Milana, Hájka, David, Křížek 
RODOP Martina Kulíka s Davidem Křížkem na palubě obhájil loňské vítězstvíMistrovství ČR One-Design – 21. Česká námořní rallye 

21. Česká námořní rallye aneb Mistrovství ČR One-Design se konala od soboty 14... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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57. výsledky, fakta     
Skóre: 0.64 
Název: výsledky, fakta 
Zdroj: Sport 
Datum: 21.10.2017 
Str.: 14 
Náklad: 43223 
Číslo: 245 
Rubrika: Ragby 
Odkaz:   http://deniksport.blesk.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: B9FA17E11403.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: JACHTING, Milan, Hájek 
BASEBALL 

CHICAGO CUBS neobhájí v MLB titul, jehož se loni dočkali po 108 letech. V semifi nále Major League prohráli pátý zápas s Los Angeles Dodgers na domácím stadionu 1:11 a sérii ztratili v poměru 1:4. 

BASKETBAL 

RUSSELL WESTBROOK zaznamenal hned v prvním utkání Oklahomy v sezoně NBA triple double a režíroval vítězství Thunder nad New York Knicks 105:84. Nejužitečnější basketbalista minulého ročníku nastřílel 21 bodů a přidal 16 asistencí a 10 doskoků. Byl to jeho jubilejní 80. triple double v kariéře, v předchozím ročníku jich zaznamenal rekordních 42 a na dvouciferné statistiky ve třech ukazatelích dosáhl i v průměru za celou sezonu. 
NBA: LA Lakers-LA Clippers 92:108, Oklahoma City-New York 105:84, Toronto-Chicago 117:100. 
NOVÝ HLAVNÍ TRENÉR Nymburka Oren Amiel udělal první změnu v hráčském kádru. Americký pivot Hunter Mickelson odešel do Legie Varšava a na zkoušku ho nahradí jeho krajan Waverly Austin, který by měl díky 211 centimetrům a 122 kilogramům zvýšit sílu pod košem. 
EVROPSKÁ LIGA - 2. kolo: Chimki MoskvaŽalgiris Kaunas 85:77, Crvena Zvezda Bělehrad-FC Barcelona 90:82, Olympiakos Pireus-Unicaja Málaga 80:75, Valencie-Anadolu Efes Istanbul 78:71. 

CYKLISTIKA 

KOLEM KUANG-SI (WorldTour) - 2. etapa (156,7 km): 1. Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 3:43:54, 2. Walscheid (Něm./Sunweb), 3. Wippert (Niz./Cannondale-Drapac), 4. Pelucchi (It./Bora-hansgrohe), 5. Debesay (Erit./Dimension Data), 6. Cort (Dán./Orica-Scott), ...30. KÖNIG (Bora-hansgrohe) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Gaviria 6:03:35, 2. Dillier (Švýc./BMC) -5, 3. Walscheid, 4. Groenewegen (Niz./LottoNL-Jumbo) oba -14, 5. Wippert, 6. Grivko (Ukr./Astana) oba -16, ...36. 
KÖNIG -20. 

MS NA DRÁZE v Berlíně: Muži, sprint - finále: Vigier (Fr.)-Hoogland (Niz.) 2:0, o 3. místo: Dmitrijev (Rus.)-Vynokurov (Ukr.) 2:0, ...10. ČECHMAN, 11. SOJKA. 
Omnium: 1. Torres (Šp.) 142, 2. Johansen (Dán.) 140, 3. Thomas (Fr.) 137, ...19. RUGOVAC. Vyřazovací závod: 1. Thijssen (Belg.), 2. Piskunov (Rus.), 3. Oliveira (Portug.), ...19. HOCHMANN. 
Ženy, bodovací závod: 1. Schmidtová (Dán.) 62, 2. Badykovová (Rus.) 31, 3. Šarakovová (Běl.) 29, ...5. MACHAČOVÁ 28. Stíhací závod - finále: Archibaldová (Brit.) 3:29,328 - Kaczkowská (Pol.) 3:32,452, o 3. místo: Valsecchiová (It.) 3:33,908-Van Vleutenová (Niz.) 3:36,581. 
500 m s pevným startem: 1. Welteová 33,321, 2. Graboschová (obě Něm.) 33,559, 3. Šmelevová (Rus.) 33,757. 

JACHTING 

POSÁDKA MARTINA KULÍKA z Prahy obhájila prvenství v České námořní rallye na identických jachtách v kategoriích First 35 a Elan 350, která byla současně českým mistrovstvím. Na druhém místě skončila loď kapitána Jana Hiršala a třetí místo obsadil letošní mistr Evropy v jachtařské třídě RS700 Milan Hájek. Padesátiletý Kulík vyhrál tuto rallye, která se pravidelně jezdí od roku 1997, už posedmé. 

KRASOBRUSLENÍ 

RUSKÝ POHÁR, závod Grand Prix v Moskvě: Taneční páry - po krátkém tanci: 

1. Shibutaniová, Shibutani (USA) 77,30, 2. Bobrovová, Solovjev 76,33, 3. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 71,32, ...9. KUZMICHOVÁ, SINICYN 54,39. 

MOTORISMUS 

VELKÁ CENA AUSTRÁLIE silničních motocyklů – tréninky: MotoGP: 1. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 1:29,225, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,005, 3. Dovizioso (It./Ducati) -0,097, ...13. ABRAHAM (Ducati) -0,762. Moto3: 1. Mir 1:37,111, 2. Canet (oba Šp./Honda) -0,230, 3. Bendsneyder (Niz./KTM) -0,511, ...19. KORNFEIL (Peugeot) -1,692. Moto2: 1. Nakagami (Jap./Kalex) 1:33,310, 2. Pasini (It./Kalex) -0,676, 3. Aegerter (Švýc./Suter) -0,710. 
MAX VERSTAPPEN předčasně prodloužil smlouvu se stájí F1 Red Bull. Dvacetiletý nizozemský pilot, který měl smlouvu ještě na příští sezonu, se s týmem dohodl na novém kontraktu do roku 2020. Nejmladší vítěz v historii závodů F1 (18 let a 228 dnů) vyhrál letos Velkou cenu Malajsie a v průběžném hodnocení MS je šestý. 

TENIS 

GARBIŇE MUGURUZAOVÁ byla poprvé vyhlášena Hráčkou roku na okruhu WTA. České tenistky žádnou že čtyř nominací v anketách WTA neproměnily. 
PRO LUKÁŠE ROSOLA skončila sezona chirurgickým zákrokem. Ve čtvrtek se v olomoucké nemocnici podrobil operaci natržené Achillovy šlachy. Zranění si způsobil počátkem měsíce při tréninku na kole. 
ANDREA HLAVÁČKOVÁ s Maďarkou Timeou Babosovou si před Turnajem mistryň posílily sebevědomí ziskem deblového titulu v Moskvě. Nejvýše nasazené tenistky ve finále porazily americko-britský pár Nicole Melicharová, Anna Smithová 6:2, 3:6 a 10:3. Během krátké spolupráce vyhrály už čtvrtý turnaj. 

TURNAJ V MOSKVĚ (tvrdý povrch): Muži (dotace 823 600 dolarů) - čtvrtfi nále: 

Džumhur (6-Bosna)-Seppi (It.) 4:6, 6:2, 6:4, Mannarino (3-Fr.)-Sela (Izr.) 6:7 (6), 6:1, 6:2, Bašič (Bosna)-Medveděv (Rus.) 3:6, 6:4, 6:1, Berankis (Lit.)-Bublik (Kaz.) 7:5, 6:1. Ženy (dotace 790 208 dolarů) - semifi nále: Kasatkinová (Rus.)-Beguová (Rum.) 6:2, 6:3, Görgesová (7-Něm.)-Vichljancevová (Rus.) 6:2, 2:6, 7:5. Čtyřhra - finále: HLAVÁČKOVÁ, Babosová (1-ČR/Maď.)-Melicharová, Smithová (USA/Brit.) 6:2, 3:6, 10:3. 

TURNAJ MUŽŮ V ANTVERPÁCH (tvrdý povrch, dotace 660 375 eur) - čtvrtfi nále: 

Bemelmans (Belg.)-Sousa (Portug.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, Tsonga (2-Fr.)-Benneteau (Fr.) 7:6 (5), 6:2, Tsitsipas (Řec.)-Goffi n (1-Belg.) 2:6, 7:6 (1), 7:6 (4). 

TURNAJ MUŽŮ VE STOCKHOLMU (tvrdý povrch, dotace 660 375 eur) - čtvrtfi nále: 

Fognini (6-It.)-Sock (3-USA) 6:7 (3), 7:6 (2), 7:5, Del Potro (4-Arg.)-Sugita (7-Jap.) 6:2, 7:6 (6), Dimitrov (1-Bulh.)-M. Zverev (5-Něm.) 6:3, 6:4, Verdasco (8-Šp.)-Anderson (2-JAR) 7:6 (1), 7:6 (1).. 

TURNAJ ŽEN V LUCEMBURKU (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů) - semifi nále: 

Witthöftová (Něm.)-Parmentierová (Fr.) 7:6 (2), 1:6, 6:3, Puigová (Portor.)-Mertensová (Belg.) 6:2, 7:5. 

ZPRÁVY 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ trvá na tom, že přeposílání státních dotací ze svazů do sportovních klubů a tělovýchovných jednot není možné. Kvůli přerozdělování peněz by nebylo možné kontrolovat jejich použití. 
BÝVALÝ PŘEDSEDA Brazilského olympijského výboru Carlos Nuzman byl z rozhodnutí nejvyššího soudu propuštěn z vězení. 
ŠŤASTNÝCH DESET - polední losování: 1, 10, 17, 22, 24, 25, 38, 44, 51, 46, 57, 58, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 80. Šance milion: 2, 8, 3, 4, 2, 8. Královské číslo: 75. Večerní losování: 5, 8, 10, 12, 15, 18, 41, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 76. Šance milion: 1, 1, 6, 3, 5, 4. Královské číslo: 52 EUROJACKPOT: 1, 10, 25, 46, 49. Powerball: 1, 6. Extra 6: 0, 5, 5, 1, 1, 6. 
(Bez záruky) 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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58. Jachtař Kulík vyhrál posedmé Českou námořní rallye v Chorvatsku     
Skóre: 0.64 
Název: Jachtař Kulík vyhrál posedmé Českou námořní rallye v Chorvatsku 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 20.10.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/316513/jachtar-kulik-vyhral-posedme-ceskou-namorni-rallye-v-chorvatsku.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Hájek 
Na druhém místě skončila loď kapitána Jana Hiršala a třetí místo obsadil letošní mistr Evropy v jachtařské třídě RS700 Milan Hájek. Padesátiletý Kulík vyhrál tuto rallye, která se pravidelně jezdí od roku 1997, už posedmé. 

Šestidenní soutěž provázely špatné povětrnostní podmínky... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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59. Kulík si posedmé podmanil české jachtařské mistrovství v Chorvatsku     
Skóre: 0.64 
Název: Kulík si posedmé podmanil české jachtařské mistrovství v Chorvatsku 
Zdroj: ceskatelevize.cz 
Datum: 20.10.2017 
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/362877-kulik-si-posedme-podmanil-ceske-jachtarske-mistrovstvi-v-chorvatsku/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan, Hájek, Jachting 
Na druhém místě skončila v chorvatské Hramině loď kapitána Jana Hiršala a třetí místo obsadil letošní mistr Evropy v jachtařské třídě RS700 Milan Hájek.autor: Hugh Peterswald, zdroj: ČTK/ZUMA/  
Jachting  
Šestidenní soutěž provázely špatné povětrnostní podmínky, kvůli nimž závodníci absolvovali pouze šest z původně plánovaných jedenácti rozjížděk... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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60. Hájek táhne Tři sestry ke zlatu     
Skóre: 0.64 
Název: Hájek táhne Tři sestry ke zlatu 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 20.10.2017 
Str.: 15 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 244 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: (es) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M244W15E.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: Jachting, Milanem, Hájkem 
Jachting 

V Chorvatsku dnes vyvrcholí 21. 
Česká námořní rallye, aneb domácí šampionát One-Design. Ten začal minulý víkend a v mistrovské kategorii First 35 se hned po prvních dvou rozjížďkách dostal do čela tým Tři sestry s plzeňským kormidelníkem Milanem Hájkem. 
Před posledním dnem byl druhý tým Giulia Sailing, třetí pak Rodop společně s Morganem. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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61. OLYMPIJSKÝ VÍTR V PLACHTĚ     
Skóre: 0.93 
Název: OLYMPIJSKÝ VÍTR V PLACHTĚ 
Zdroj: The BEST 
Datum: 18.10.2017 
Str.: 38 
Číslo: 3 
Rubrika: Be leaders 
Autor: Sabina Bařinová 
ProfilID: ISA 
Domicil: L3PA17033801.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: jachtingu (3), Klára (2), Kulhánková (2), Michal (2), Koštýř (2), jachtařím, jachting, Českého, svazu 
Někdo chodí ve volném čase hrát hokej, jiný radši pinká na antuce. 
Klára Kulhánková a Michal Koštýř se ale zhlédli v docela jiném sportu. Už před lety se pustili do jachtingu a svým červnovým vítězstvím na mistrovství Evropy v juniorské kategorii RS FEVA ve švýcarském Versoix začali pomalu, ale o to jistěji dělat svou díru do jachtařského světa. 

- Jak jste se k jachtaření vůbec dostali? 

KK: Přes tátu. Kdysi jel na loď na dovolenou a učarovalo mu to, takže když vymýšlel, jaký sport budeme se sestrou dělat, bylo to pro něj strašně jednoduché rozhodování. Ji to teda chytilo za srdce rovnou, já ještě odběhla k fotbalu, kickboxu a tanci. MK: Já taky jachtařím díky tátovi. Dřív se věnoval paraglidingu, a tak měl docela blízko ke všem sportům, kde šlo o plachtu a proudění vzduchu. Jednou jsem pak dostal možnost si jachtu zkusit na rybníce. Dost se mi to tenkrát líbilo, a tak jsem zkrátka pokračoval. 

- Jak už to je dlouho? 

KK: Já jsem na jachtě začínala asi v devíti letech. Bavilo mě to jenom chvíli. Druhou šanci jsem tomu sportu dala až někdy v šestnácti. Tři roky jsem jezdila na lodi sama, ale pak jsme se s Míšou dohodli, že bychom to mohli zkusit spolu. Od té doby jezdíme jako dvouposádka a od té doby mě to drží. MK: Já jezdím jedenáctým rokem. Celou dobu jsem jezdil jednoposádku. Od té doby, co jsme se rozhodli to s Klárou spolu zkusit, jezdím dvouposádku. 

- Na jedné lodi jste tedy poměrně krátce. Jak je možné, že se hned dostavil takový úspěch v podobě vítězství na ME ve Švýcarsku? 

MK: Každý jsme už předtím samostatně pracovali na tom, abychom posbírali potřebné zkušenosti, a navíc jsme si dost sedli i osobně. Na lodi nám to díky tomu perfektně funguje. 

- Jak jste to vítězství prožívali? 

KK: My jsme si to popravdě dost dlouho ani neuvědomovali. Největší radost měli otcové, hned to pořádně oslavili. Dnes ale musím říct, že je to skvělý pocit. Když si to vezmu zpětně, bez toho vypětí a prvotních emocí, teprve mi dochází, jak velká je to věc. Je to něco, co už nám nikdo nikdy nevezme. Už to vždycky budeme my, kdo vyhrál jeden z ročníků. Naše jména budou už napořád napsaná na pohárech pro vítěze dalších ročníků. Nakonec jsme si to vítězství dost užili, ale ze začátku jsme tomu opravdu nemohli uvěřit. MK: Přesně, vůbec jsme si neuvědomovali, že jsme zvládli něco tak velkého. Prostě jsme jeli, všechny jsme předjížděli, a najednou to bylo. 

- Plánujete další mistrovství či jiné větší závody? 

MK: Teď se soustředíme především na mistrovství Evropy a mistrovství světa na katamaránu Nacra 17. Svět má být příští léto v dánském Aarhusu a je to první nominační závod na olympiádu v Tokiu 2020. 

- V jaké kategorii? 

KK: Doteď jsme jezdili juniorskou kategorii na dvouposádkové plachetnici, v lodní třídě RS FEVA. Já jsem ale nedávno měla osmnáct, a tudíž příští rok už v ní o medaile soutěžit nemůžeme. Rozhodli jsme se proto, že zkusíme přejít na katamarán Nacra 17, což je také jediná olympijská kategorie, kde může jezdit smíšená posádka. Tedy kluk a holka. 

- Máte ambice prosadit se na olympiádu? 

MK: Teď už ano. Příští rok je první možnost nominace na letní olympijské hry, které budou v roce 2020 v Tokiu. KK: Chtěli bychom se tam přinejmenším dostat. MK: Chtěli bychom tam vyhrát! (smích) A pokud to půjde, tak bychom klidně zkusili i tu další olympiádu. Také se zlatými ambicemi. Ale to je zatím daleko, v první řadě se musíme nominovat. A to nebude vůbec jednoduché! 

- Jaké vlastnosti nebo dovednosti považujete za důležité pro svůj sport? 

KK: Rozhodně je dobré umět plavat. MK: Určitě fyzická kondice obecně, to je základ. Potom také taktické myšlení – zvládnout přemýšlet o tom, jak co udělat, abyste dorazili do cíle jako první. KK: Člověk taky musí být trochu ráznější. Protože na těch startech a na bójkách, když se lodě točí, tak se posádky jednotlivých lodí snaží natlačit na ty nejlepší pozice a člověk se přitom musí snažit udržet si svoje právo a svoje místo. Tak se jednoduše nesmí bát zařvat na ostatní, aby mu tam to místo udělali. 

- Zmínili jste taktiku. Jak se dá na lodi taktizovat? 

MK: Musíte průběh celé jízdy vymyslet tak, abyste byli v cíli dřív než soupeři. Roli hraje proud, síla a směr větru a podobně. K tomu se přidávají některé technické manévry, které vycházejí ze zkušeností. Takové soukromé finty bych řekl. KK: Třeba zrovna na tom mistrovství Evropy jsme poslední rozjížďku jeli s Italy z poslední bójky do cíle dost natěsno. Pak se nám podařilo je nadjet, trochu jsme je jakoby přikryli a sebrali jim vítr. A je celá řada takových podobných technických prvků. Člověk musí jen vědět, kde na vodě fouká nejsilnější vítr a podobné záludnosti. To jsou právě ty věci, které posbíráte se zkušenostmi. Pak už jde jen o to, umět je ve vhodnou chvíli správně použít. 

- Jak se závody na jachtách hodnotí? Jde o čas, nebo o body? 

MK: Ten sport, který provozujeme, se přesně jmenuje okruhový jachting. Funguje to tak, že každý závod má určitý počet rozjížděk, tedy jednotlivých závodů, na základě kterých získávají posádky body. Za první místo máte jeden bod a celý závod vyhraje ta posádka, která v součtu získá nejméně bodů. K tomu jsou samozřejmě stanoveny časové limity, během kterých musíte projet cílem. Když to nestihnete, z rozjížďky vás diskvalifikují. Takže každý závod má několik samostatných rozjížděk a na základě umístění v jednotlivých rozjížďkách se vyhodnotí vítěz. 

- A kolik posádek se závodů běžně účastní? 

KK: Záleží na tom, co přesně je to za závod a jak je velký. Když je to akce v Česku, tak to může být tak deset až dvacet posádek. Když je to něco většího, jako právě mistrovství Evropy nebo světa v zahraničí, tak se to pohybuje od osmdesáti až ke stovce účastníků. Třeba teď na mistrovství světa bylo 177 posádek. 

- Vyžadují závody nějakou speciální klimatologickou přípravu? 

MK: Částečně. Dlouhodobé informace by nám byly k ničemu. Je v podstatě jedno, jaký vítr v tom místě převažuje, my potřebujeme vědět jen to, co se na místě závodu děje právě teď. Trenér si na člunu projede trať těsně před závodem. Změří nám vítr na první bóji, pak ve středu pole a na startu, informace nám předá a my si z toho vyhodnotíme, jak bychom tu rozjížďku měli jet. Pak už jen zbývá doufat, že vítr během rozjížďky opět nezmění směr, což je jeho oblíbená činnost. 

- Co všechno musíte nachystat, než se vydáte do světa na palubě vaší lodi? 

KK: Máme speciální oblečení i speciální postroje, vybavené háky pro snazší vyvažování lodi. Můžeme se díky nim velmi snadno zavěsit na lano a vyvážit loď přesně tak, jak je potřeba. A pak už jen připravíme loď a vyrazíme. Nezní to sice složitě, ale ta příprava zabere několik hodin. MK: Na loď se musejí dát kormidla, musí se vytáhnout plachta. Na lodi je několik desítek provázků, každý má svou funkci, své místo a všechny musí být správně napnuté. Zas tak jednoduché to není. 

- Kolik členů má dohromady váš soukromý realizační tým? 

MK: Kdybychom brali celý Tři Sestry Yacht Club, tak ten je samozřejmě větší. Ale co se týká naší posádky, tak jsme čtyři – já, Klára, můj táta a její táta Egon. Takže celkem čtyři. Nepočítám samozřejmě mnoho dalších lidí, kteří nás podporují. Začíná to předsedou Českého svazu jachtingu panem Karlem Bauerem a končí to našimi maminkami, které si pomalu zvykají, že moc nejsme doma. 

- V čem vidíte sílu vašeho tandemu? 

KK: Asi v individuálním přístupu. Náš trenér je Míšův táta, tudíž se nám maximálně věnuje. Sám má navíc dost zkušeností z kitesurfingu, paraglidingu a šití padáků. A k tomu se pak přidává fakt, že třeba o publicitu a organizaci se nám stará zase můj táta. Takže kolem nás sice není moc lidí, ale zase je to taková velká rodina, všechno je to osobnější. To vnímám jako výhodu a jsem za to ráda. 

MK: Každý jsme už předtím samostatně pracovali na tom, abychom posbírali potřebné zkušenosti, a navíc jsme si dost sedli i osobně. Na lodi nám to díky tomu perfektně funguje. 

--- 

Michal Koštýř a Klára Kulhánková 

Šestnáctiletý Michal a o dva roky starší Klára jsou nadějemi českého jachtingu a úřadující juniorští mistři Evropy v kategorii dvouposádek RS FEVA – a to jako vůbec první Češi. Mimo sport se Michal věnuje studiu na česko-italském gymnáziu. Klára se připravuje k maturitě, na kterou chce navázat studiem práv. Shoda příjmení není náhodná, otcem Kláry je ředitel Hudebního divadla Karlín a milovník adrenalinu Egon Kulhánek. KK: Člověk musí jen vědět, kde na vodě fouká nejsilnější vítr a podobné záludnosti. To jsou právě ty věci, které posbíráte se zkušenostmi. Pak už jde jen o to, umět je ve vhodnou chvíli správně použít. 

David Kraus 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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62. V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu má své...     
Skóre: 0.97 
Název: V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye V sobotu odstartoval již 21. Ročník České námořní rallye I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu má své... 
Zdroj: luxus.cz 
Datum: 17.10.2017 
Autor: Hana Benešová 
Odkaz:   https://www.luxus.cz/v-sobotu-odstartoval-jiz-21-rocnik-ceske-namorni-rallye  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regaty (3), Český (2), svaz (2), jachtingu (2), Hájek, regata, jachtaře, regat, regatu, Tři, sestry, Sailing, Team, jachtař, Milan 
Závod této nejstarší české regaty se pojede až do 21. října, a to na lodích First 35 a Elan 350. Český svaz jachtingu přidělil 21. ČNR 2017 znovu statut Mistrovství ČR One Design, které se pojede v kategorii First 35... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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63. Moře nám dalo svobodu     
Skóre: 0.67 
Název: Moře nám dalo svobodu 
Zdroj: klubknihomolu.cz 
Datum: 16.10.2017 
Autor: Markéta Selucká 
Odkaz:   http://www.klubknihomolu.cz/142691/more-nam-dalo-svobodu/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtař, jachtaře, Davida, Křížka 
Prvním jmenovaným je Richard Konkolski, jachtař, fotograf a nakladatel; po něm následují Julius Ecsi, zvaný Sorel (člen posádky lodi Polárka Rudolfa Krautschneidera, s nímž obeplul Antarktidu), Slovák Jozef Varsányi, Jiří Albrecht, mimo jiné také malíř, Jiří Denk, manželé Jana a Otakar Honsovi, horolezec  
Jaroslav Bernt a Vlado Porvaznik, taktéž horolezec a výrobce čokoládových pralinek, "nejlepších delikates" na Slovensku; dále reklamní fotograf Zdeněk Teubner a Stanislav Kubíček, který se na moře vydal s manželkou a čtyřměsíční dcerou Kačenkou... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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64. Jako doma. Češi soupeří v Chorvatsku     
Skóre: 0.80 
Název: Jako doma. Češi soupeří v Chorvatsku 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 16.10.2017 
Str.: 17 
Mutace: jižní Morava 
Náklad: 164820 
Číslo: 240 
Rubrika: Brno a Jižní morava 
Autor: (rkr) 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M240M17D.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: jachtaři, regat, jachtingu, Regata, jachtaře 
HRAMINA V cizích vodách, přesto jako doma. Tak se mohou cítit čeští jachtaři v chorvatském moři. 
"V určité části se Češi vyznají líp než samotní Chorvati. Stalo se, že místní se málem zamotali do sádek pro pěstování ryb, kterým jsme se my s přehledem vyhnuli," líčí Martin Pospíšil, kormidelník brněnského týmu Hyveco. 
Ten je jednou z 29 posádek, které se od včerejška do pátku účastní České námořní rallye, jež už pojednadvacáté vede soutěžící podél chorvatského pobřeží. I díky ní se ze suchozemských Čechů stávají protřelí námořníci. 
"Začali jsme s tím jako první v Česku," popisuje brněnský organizátor závodu Tomáš Stejskal. "Začátky byly dost těžké. Snažili jsme se shánět rady, ale nikdo nepustil žádnou informaci, takže jsme si to museli prošlapat sami." 
Akce přesto získala na popularitě a začaly se na ni nabalovat další. "Dřív to bylo tak, že průměrný český závodník jezdil po českých přehradách a jednou za rok se vydal na moře. Teď už se na moři koná třicet až čtyřicet českých závodů," přibližuje Pospíšil. Oficiální punc však má zlomek těchto regat. "Když si parta půjčí pět lodí a závodí bez rozhodčího, tak je to ve skutečnosti společná přeplavba," upozorňuje Stejskal. 
Naproti tomu precizně organizovaná Česká námořní rallye má letos už poněkolikáté glejt mistrovství Česka v námořním jachtingu s označením "one design". To znamená, že soutěžící mají k dispozici stejný typ lodí, které si organizátoři najímají (celá flotila má dohromady hodnotu 150 milionů korun) a posádky si své plavidlo před startem vylosují. "Letos dokonce mají všechny lodě nové plachty, aby to bylo spravedlivé pro všechny," podotýká Stejskal. 
Regata čítající přes dvě stovky účastníků je rozdělená do kategorií First 35 a Elan 350. Závodu už se účastnilo několik olympioniků, letos by měla dominovat profi posádka Tři sestry, která má zkušenosti z mistrovství Evropy i světa a včera suverénně ovládla obě dvě rozjížďky. A proč vlastně české jachtaře tolik táhne právě Chorvatsko? "Má hodně členité pobřeží se spoustou ostrůvků, které se využijí při navigačních rozjížďkách. Také je to nejblíž a jinde bychom nedali dohromady tolik stejných lodí," objasňuje Stejskal. Do stejného teritoria ostatně míří také Rakušané, Maďaři či Rusové. "Na Baltu by to byl tvrdší závod, ale nikomu se nechce zmrzat. A mořskou nemoc taky každý nemá rád," glosuje Pospíšil. 

Foto: Na vlnách Jadranu Brněnská posádka Hyveco patří mezi nejúspěšnější účastníky České námořní rallye konané v Chorvatsku. 
Foto: Pavel Nesvadba 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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65. Při jachtařské námořní rallye proženou soupeře Tři sestry     
Skóre: 0.92 
Název: Při jachtařské námořní rallye proženou soupeře Tři sestry 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 14.10.2017 
Autor: CREA:, Petr Musil,,, Martin Vymyslický 
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/pri-jachtarske-namorni-rallye-prozenou-soupere-tri-sestry-20171014.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regaty (2), jachtingu, Tři, Sestry, Sailing, Team, Milanem, Hájkem, jachtaře 
Brno – Letos si to rozdají o domácí triumf v námořním jachtingu přední posádky. V Chorvatsku na Murterském moři pojede od soboty do pátku v šesti etapách 29 týmů ve dvou kategoriích při 21. České námořní rallye. "Posádky jsou namíchané různě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Brno – Letos si to rozdají o domácí triumf v námořním jachtingu přední posádky. V Chorvatsku na Murterském moři pojede od soboty do pátku v šesti etapách 29 týmů ve dvou kategoriích při 21. České námořní rallye. "Posádky jsou namíchané různě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Jachtařská špička dnes startuje v Chorvatsku boj o titul v 21. ročníku České námořní rallye. 

Brno – Letos si to rozdají o domácí triumf v námořním jachtingu přední posádky. 
V Chorvatsku na Murterském moři pojede ode dneška do pátku v šesti etapách 29 týmů ve dvou kategoriích při 21. české námořní rallye. "Posádky jsou namíchané různě. Je v nich i Švýcar, Rakušan, Polák či Slovinec," sděluje organizátor Tomáš Stejskal. 
Monotypové regaty se zúčastní i dvě profi posádky z České republiky – účastníci evropských a světových šampionátů Tři sestry sailing team s kapitánem Milanem Hájkem a Gulia sailing s Janem Hirnšalem. 
Týmy pojedou v kategorii lodí typu First 35, kterých se přihlásilo devatenáct, a rozdají si to i s brněnskou posádkou Hyveco vedenou kapitánem Janem Hykrdou, která pravidelně atakuje medailové pozice a třikrát rallye ovládla. 
Na lodích Elan 350 pak pojede ve druhé kategorii, která není součástí domácího šampionátu, deset posádek včetně dvou kapitánek a Brňanek Ley Princové a Renaty Marečkové. "Lodě zajišťují organizátoři, jsou najaté od tří firem. Deset lodí First z Murteru, deset z Marina Kaštela a deset Elanů z Biogradu," říká Stejskal, jemuž se před startem jedna posádka pro First odhlásila. 
Jaký je mezi loděmi rozdíl? "Obě mají pětatřicet stop, zhruba deset metrů. 
Typově jsou však odlišné. 
First má spinakr, což je tyčka pro barevnou plachtu, která se tahá na zadní vítr. Pomocí toho se lépe tvaruje a vystavuje větru. Elan s genakrem tyčku nemá a nemůže jet přímo po větru. Je to specifické, každé má své pro a proti," vysvětluje člen týmu Hyveco Martin Pospíšil. 
Jedná se o monotypový jachtařský podnik, tudíž všichni závodníci v každé z kategorií využívají stejné typy lodí. "Největší kritérium je, aby byly lodě opravdu stejné. Posádka si loď samozřejmě umí předělat, ale pokud se vám na ní trhají plachty nebo mají špatný tvar, těžko s tím vyhrajete. Celá flotila letos bude dokonce s novými plachtami. Je to unikátní věc, která se zajišťuje vždy rok dopředu," prohlašuje Pospíšil, který stejně jako ostatní posádky musí jet obezřetně. Za loď platí tým kauci tři a půl tisíce eur. 
Tradičně se utkají posádky v Chorvatsku. "Seženete zde spoustu monotypových flotil, je to nejblíž. Třetí výhodu představuje členité pobřeží se spoustou ostrůvků, které se dají využívat při navigačních rozjížďkách, což je typ rozjížďky, kdy se využívá záchytných bodů, jako majáků nebo ostrovů," dodává Stejskal, který přivítá v závodě v jednom z týmů i pětinásobného účastníka olympijských her, jachtaře Michala Maiera. 

21. námořní rallye Termín regaty: ode dneška do pátku (šest etap – první rozjížďka ve 13.00 zítra, poslední v 10.00 v pátek) Místo: Chorvatsko – střední Dalmácie Výchozí a cílový přístav pro jachty: Marina Hramina Murter Závodní lodě: 19x FIRST 35, 10x ELAN 350 

Foto: MILIONOVÉ LODĚ. Třicet lodí zajištěných pro boje na Murterském moři má hodnotu celkem 150 milionů korun. 
Foto: Pavel Nesvadba 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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On-line rozhovor 

Kolín – Od mala hrával fotbal, kterému je věrný dodnes. V současné době je hrajícím trenérem Býchor. Dříve vedl například Libodřice, Radim nebo Kouřim. 
Sportovní fanoušci ho znají také jako futsalového blázna. Nebýt jeho, futsal v Kolíně by zřejmě zanikl. Díky němu Kolín nastupuje v divizi a na okrese se hraje liga. Málokdo ví, že je také vášnivým jachtařem. Dalším hostem on-line rozhovoru Kolínského deníku byl Michal Škopek. 

- Jaké letos mají Býchory ambice? Myslíte, že se Lukáš Hartig někdy ještě vrátí do Býchor? Myslíte, že by se to týmu mohl zapracovat nějaký mladší hráč? 

Po loňské nepovedené sezoně, kdy jsme spadli do okresního přeboru, bylo hlavním cílem stmelit tým a samozřejmě také posílit. Od léta jsem se začal spolupodílet na trénování a vedení mužstva. Také se podařilo tým posílit a udělat změny v rozestavení. Zatím se celkem daří a cíl je hrát fotbal, kterým se, my sami, budeme bavit. Jestli se Lukáš někdy vrátí? Nevím, je to spíš otázka na něho. Co se týče mladých hráčů, tak v Býchorech dorost chybí, ale v týmu hrají Jirka Berger a Adam Chvalovský, oba věkem ještě dorostenci a oba jsou v základu týmu. 

- Jak dbáte na svoji životosprávu? Jak regenerujete, kolik vážíte a měříte? Stalo se vám, že jste hrál s někým, kdo měl nad 100 kg? 

Určitě posledních 15 let na životosprávu dbám. Většinou se mi stalo, že při nedodržení životosprávy jsem se následně zranil. Natažený sval nebo podobně. Čím je hráč starší, potřebuje regeneraci, takže masáž, spánek. Měřím 178 cm a vážím 83 kg, takhle to mám asi 20 let. Ano, znám hráče silnějších postav, ale samozřejmě na nižších úrovních kopané. 

- V kolika fotbalových klubech jste působil jako hráč a trenér? 

Jako žáček jsem začínal v Olympii Cerhenice. V dorostu jsem působil v Kutné Hoře a v Plaňanech. Od 17 let jsem hrál za dospělé. Postupně RH Žižkov, Velim, Červené Pečky, Libodřice, Kouřim, Sokoleč, Starý Kolín, Radim a teď v Býchorech. Mimo to jsem 11 let působil v reprezentačním výběru Policie ČR. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Za těch skoro 40 let se to prostě takhle nasčítá. Jako trenér v Radimi, Kouřimi, Libodřicích, Sokolči. 

- Aktivně hrajete fotbal, futsal a věnujete se jachtingu. Co na to říkají doma? 

Samozřejmě, že to moje paní se mnou nemá lehké, ale snažím se jí svoji nepřítomnost vždy nějak vynahradit. Už začala jezdit se mnou na moře a myslím, že je nadšená a kolem lodi se již dost naučila. Co se týče sportu jako fotbalu a futsalu, tam ale bohužel neznám míru, vždy mě ale zbrzdí nějaké to zranění, takže pak si mě doma užije (smích). 

- Máte přehled, kolik jste za fotbalovou kariéru nastřílel gólů? Kolik jich bylo hlavou, levou a pravou nohou? A dal jste si někdy vlastní gól? Popřípadě kolik? 

Za žáky a v dorostu jsem hrál útočníka, takže nějaký ten gól padl. V jedné sezoně jako žák za Cerhenice jsem jich nastřílel dokonce 49! Jako kluk jsem si dělal statistiky. Jenže pak jsem byl posunut na stopera, následně na levý okraj obrany, to už bylo v dospělých a od té doby to bylo s góly velmi slabé. Naposledy snad před třemi lety. Vlastní gól si vůbec nevybavuji, ale ve futsalu, tam jsem si jich pár již bohužel dal. Většinou mě v obranné činnosti nastřelil míč a ten se zblokoval za zády našeho brankáře 

- Na které trenérské štaci se vám pracovalo nejlíp a proč? 

Všechny trenérské "štace" mi něco přinesly. Výborná spolupráce byla s Karlem Mrázkem v Radimi, ale samozřejmě i v Kouřimi, Libodřicích a Sokolči. Osobně jsem si nemohl stěžovat. Výbor mi vycházel vstříc a hráči? To je všude podobné, na úrovni, na které jsem působil, respektive působím, to mají trenéři velmi těžké. Někteří hráči nemají fotbal na prvním místě, takže pak vznikají problémy s přístupem k tréninkům, ke hře a celému kolektivu. Skutečně závidím trenérům od divize výš, že mohou s týmem pracovat dle svých představ. 

- Jaké hráče máte v oblibě? Myslím stylem hry. 

Mám rád hráče, kteří jsou "srdcaři", kteří si chtějí od mých, již to asi mohu říct, letitých zkušeností něco vzít. Těch si moc vážím a i těch, kteří nemají ten správný talent a jako ti, co ho měli nebo mají, ale různě ho promarnily. Co se týče herního stylu, mám rád tvrdé, dravé a rychlé útočníky, technické a chytré záložníky a bojovné beky. 

- S kterým hráčem byla radost pracovat a s kterým to naopak byla fuška? 

To je velmi těžká otázka. Je to práce s lidmi, máte lidi slušný a hodný a lidi zlý a zlobivý. Máte lidi pracovitý a líný. A i na fotbale, především u dospělých, je to podobné. Někdo chce trénovat a být co nejvíce platným hráčem týmu. Někteří, a bohužel většinou ti, co mají talent, na to kašlou. Rád jsme například pracoval s Martinem Snížkem a klukama Havránkovými v Kouřimi. Nechci na nikoho zapomenout, ale nyní například v Býchorech si zatím v kabině super rozumíme. 

- Díky vám v Kolíně funguje futsal. Co se stane, až vás to přestane bavit. Máte za sebe náhradu? Někoho, kdo by šel ve vašich stopách? 

Tuto otázku mi již před časem položili na svazu. Odpověď je bohužel asi jednoznačná – bude konec. Poslední roky mi s áčkem SKP pomáhá kapitán Lukáš Slezák, ale ostatní týmy a celá Okresní liga by rázem skončila 

- Před pár dny jste se vrátil z Chorvatska, kde jste se zúčastnil mezinárodní regaty a tu vyhrál. Jaká byla konkurence, koho známého jste například porazil a o jaký závod šlo? 

Byl to 10. ročník klubové regaty Marten cup s mezinárodní účastí posádek ze Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Startovalo 24 lodí stejných rozměrů – tzv. One desing. Například na druhém místě skončil Milan Hájek, jeden z nejlepších českých námořních jachtařů posledních let. Je několikanásobným medailistou evropských jachtařských regat. Například Rolex race. 

- Slyšel jsem, že jste kapitánem na zavolání. Když se rozhodnu pro dovolenou na jachtě a chtěl bych si vás najmout, co to obnáší a na kolik korun taková dovolená vyjde? 

Nejlépe mě asi rovnou kontaktovat na mobil 606 165 167. V současné době připravujeme webové stránky www.kapitanmichal. cz. Ale obecně lze konstatovat, že cena na osobu je kolem 12 tisíc korun na týden. 

- Plánujete příští rok jet na jachtu? 

Plánuji. Mimo jiné přeplavbu ze Skotska na Island, ale to není o dovolené. Pro ostatní zájemce je nejlepší Chorvatsko. Čisté moře, zátoky s hospůdkou, nějaký ten vrak nebo ponorkový bungr a ostrovní městečka 

- Profesí jste člen Policie ČR. Nebo jste býval. Prý jste v jednu dobu dělal leteckého detektiva. Co taková práce obnáší? 

Ano, v letech 2004 až 2010 jsem pracoval jako Air – marshal. Tajný agent v letadle, který zde působí především pro bezpečnost letu a proti únosům letadla. Práce velmi zajímá, hodně jsem toho tak mohl procestovat. Náročná však na fyzickou a střeleckou dovednost a připravenost. Mnohonásobně těžší než u běžného policejního výkonu služby. 

Foto: HRAJÍCÍ KOUČ. Michal Škopek v dresu Býchor. 
Foto: Jan Břečka 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Foto: LOUČENÍ S JACHTAŘSKOU SEZÓNOU. Vzhledem ke zkušenostem si závodníci pardubického Yacht Clubu sídlícího na Seči Jaroslav Čermák a Petr Košťál zažádali o přidělení lodě lodní třídy 29er od Českého svazu jachtingu. Dostali ji a také byli rovnou vzhledem k dosavadním výsledkům zařazeni do Sportovního centra mládeže pod vedením trenéra Davida Křížka, který patří mezi naše nejlepší jachtaře. Od jara začali trénovat doma i v zahraničí a podařilo se jim zvládnout novou techniku velmi dobře, neboť v prvním říjnovém víkendu na Mistrovství České republiky lodní třídy 29er 2017 na Nechranicích v Severních Čechách získali první místo a stali se tak mistry České republiky na této lodní třídě. Loď je vybavena třemi plachtami – hlavní, kosatkou a spinakrem. 29er je vhodný jako přestup mezi dětskou lodní třídou Optimist nebo Cadet a jeho větším bratrem – olympijským skiffem 49er. Loď je dlouhá 4,40 m a široká 1,77 m. Stěžeň je vysoký 7,626 m. Posádka: 2 osoby. 
Text a foto: Jana Košťálová 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_69.wmf


  
70. Lipenský kotrmelec uzavřel letošní sezonu     
Skóre: 0.64 
Název: Lipenský kotrmelec uzavřel letošní sezonu 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum: 12.10.2017 
Str.: 13 
Náklad: 2960 
Číslo: 237 
Rubrika: Sport /Jižní Čechy 
Autor: PETR VITOŇ 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: JH23713E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Milan, Hájek, jachtařů 
Lipno nad Vltavou – O víkendu se na Lipenském jezeře jel poslední závod letošní jachtařeské sezony. Ve třídách RS 500 a 700 se bojovalo o titul pohárových vítězů. 
Na Lipno do areálu loděnice Lipno nad Vltavou si avzdory nepříjemnému studenému počasí i nepříznivé předpovědi na víkend našlo cestu dvaatřicet posádek. 
Po oba dny silně foukalo od pěti do deseti metrů v nepříjemných nárazech i častým střídáním směru větru, a tak ani letos nebyla nouze o časté koupele posádek. 
"Jsme asi králi koupelí. Už jich máme za sebou nejméně pět," smáli se manželé Szmaragovští z DIM Bezdrev. 
Koupele se nevyvarovala ani nejlepší posádka třídy RS 500 Miroslava Peterky a Evy Matouškové, která hájila barvy asociace lodní třídy Melges: "Jednou jsme se cvakli v rozjížďce a jednou mezi nimi." O náročnosti víkendového závodu svědčí skutečnost, že osm posádek vzdalo některé z rozjížděk... 
Ve třídě RS 700 byl opět suverénem úřadující mistr republiky Milan Hájek z Loko Plzeň, který vyhrál všech deset rozjížděk. 
I tentokrát vzorně připravili závod pořadatelé z YC Lipno nad Vltavou, kteří patří k největším propagátorům této lodní třídy. 

--- 

VÝSLEDKY Z LIPNA Třída RS 500 (12 posádek): 1. Peterka – Matoušková (Melges 24), 2. Dobrý – Veselý (Plzeň, Pardubice), 3. Verner – Kvasník (Toušeň, Neratovice), ... 7. David a Michaela Szmaragovski (DIM Bezdrev). 
Třída RS 700 (20): 1. Hájek (Plzeň), 2. Plhoň (Třinec), 3. Kotek (Máchovo jezero). 

Foto: NA LIPNĚ poslední letošní stupně vítězů v pohárovém klání jachtařů obsadili ve třídě RS 500 (zleva) Dobrý s Veselým, Peterka s Matouškovou a Verner s Kvasníkem. 
Foto: Michaela Szmaragovski 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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71. Letošní mistr Evropy Hájek je favoritem České námořní rallye     
Skóre: 0.78 
Název: Letošní mistr Evropy Hájek je favoritem České námořní rallye 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 10.10.2017 
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/315625/letosni-mistr-evropy-hajek-je-favoritem-ceske-namorni-rallye.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu, Milan, Hájek, Jachtaře 
Letošní mistr Evropy v jachtingu ve třídě RS700 Milan Hájek je největším favoritem České námořní rallye, která se uskuteční v příštím týdnu v Chorvatsku. Závod na identických jachtách v kategoriích First 35 a Elan 350 bude znovu současně českým mistrovstvím... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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72. Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu     
Skóre: 0.67 
Název: Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 09.10.2017 
Autor: CREA:, Jiří Jelínek 
Odkaz:   http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/od-zdravotnickych-knih-si-odskocili-k-jachtingu-20171009.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (4), jachtařů 
Například právě vyšlý sborník mapující 90 let jachtingu v Doksech.  
Bylo to roku 1927, když se hrstka německých jachtařů sdružila v klubu, který nesl název Segelclub Hirschberg am See... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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73. Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu     
Skóre: 0.67 
Název: Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu 
Zdroj: Českolipský deník 
Datum: 09.10.2017 
Str.: 2 
Náklad: 1840 
Číslo: 234 
Rubrika: Českolipsko /Z regionu 
Autor: (jj) 
Odkaz:   http://www.ceskolipsky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: SC23402G.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtingu (4), jachtařů 
Doksy – Převážně knihy pro lékaře a další zdravotnické publikace, to jsou běžné položky katalogu nakladatelství Geum. Mezi kazistiku diabetologie a rádce pro lidi stižené alergiemi všeho druhu se ale občas dostane i titul poněkud lidovějšího charakteru. Například právě vyšlý sborník mapující 90 let jachtingu v Doksech. 
Bylo to roku 1927, když se hrstka německých jachtařů sdružila v klubu, který nesl název Segelclub Hirschberg am See. Zde, v dnešních Doksech začíná na Máchově jezeře éra jachtingu. O rok později postaví Dokeští na břehu loděnici pro svých prvních šest plachetnic. 
"Pan majitel se jachtingu věnuje, tak jí dal spolu s Jacht Clubem Doksy dohromady," uvádí Tereza Bělková z českolipské kanceláře nakladatelství. 

ČEKÁNÍ NA VÍTR 

Převážně fotografická publikace na čtyřiceti stranách přináší pohled na chronologicky řazené zásadní události nebo jen momentky z plavby i čekání na vítr. 
Na třech stranách popisuje kniha nastíněné počátky jachtingu, poválečné vzpomínky Míly Pokorného a připomíná největší sportovní úspěchy klubu. 
Na samém začátku historické série fotografií je dávno sešrotovaný parník Greif i dodnes dochovaná motorová Jarmila. Plachtění tehdy bylo zatím jen rekreační. 
Už v roce 1931 ale došlo k prvnímu závodnímu střetnutí mezi jacht klubem z Doks a dva roky fungujícímu soupeři ze Starých Splavů. 
Ze zlatých předválečných let se po válce stávají léta budovatelská. Na začátku 50. let kupříkladu dochází k výstavbě hráze u jachtklubu. 
Putování historií pak končí osmdesátými léty minulého století, kdy se dnešní zasloužilí členové klubu teprve učí vázat uzly. 
Mezi další obecně zajímavé tituly nakladatelství patří Princ se žlutou hvězdou od Františka Tichého, oceněný v roce 2015 Zlatou stuhou. 
Čtivý příběh popisuje pouť židovského míšence Petra Ginze z válečné Prahy přes Terezín a Birkenau až do vesmíru. Tam se chlapcova kresba z koncentračního tábora dostala na palubě raketoplánu Columbia. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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74. Veverková reprezentovala v Račicích     
Skóre: 0.43 
Název: Veverková reprezentovala v Račicích 
Zdroj: Berounský deník 
Datum: 06.10.2017 
Str.: 13 
Náklad: 1390 
Číslo: 232 
Rubrika: berounsko sport 
Autor: JAN BEŽÓ 
Odkaz:   http://www.berounsky.denik.cz  
ProfilID: ISA 
Domicil: ZB23213A.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: regatě (2), Regaty 
Kanoisté Sokola Králův Dvůr měli dobrou sezonu. 

Králův Dvůr – Berounka, Vltava, Račice. Taková je posloupnost rychlostních kanoistů Sokola Králův Dvůr. Jak závodní, tak tréninková. Je možnost dostat se do české reprezentace i z menšího oddílu jako je ten v Králově Dvoře? Je! Důkazem je účast Alžběty Veverkové na druhé největší juniorské mezinárodní akci v rychlostní kanoistice letošní sezony. Regaty v Račicích se zúčastnilo 797 závodníků z 33 států světa. Co do obsazení lze tento závod srovnat pouze s mistrovstvím světa juniorů. 
Mezi 48 juniorskými reprezentanty České republiky byla i Alžběta Veverková ze Sokola Králův Dvůr. Spolu s Johankou Tulachovou z Tatranu Sedlčany startovaly v kategorii C2 ženy. "Lepší než osmé místo bylo zatím nad síly holek a na tomto místě dojely na všech třech tratích. Ale zážitky a zkušenosti, které na regatě nasbíraly, jsou určitě k nezaplacení. Navíc naše Bětka Veverková má šanci, jako ročník 2001, se na tuto akci nominovat ještě příští rok. Tak jí držme palce, ať jí píle a chuť trénovat neopouští. Možná o ní ještě hodně uslyšíme," uvedla Světlana Veselá z králodvorského oddílu. 
Společně s dalšími měla radost i z vystoupení oddílu na Velké ceně Sparty v Praze. "Poslední letošní závody, stejně jako celá letošní sezona, nám vyšly na výbornou. Za víkend jsme celkem sedmkrát byli na stupních vítězů, to se nám na Velké ceně Sparty ještě nepovedlo. V pořadí oddílů jsme skončili čtrnáctí z jednatřiceti zúčastněných," radovala se Světlana Veselá. 
Více o rychlostní kanoistice si přečtete na webu Berounského deníku. Pokud máte zájem stát se členem oddílu rychlostní kanoistiky Sokola Králův Dvůr, zeptejte se trenéra mládeže Miroslava Kurťáka na telefonu 602 689 813. 

Foto: REPRE. Alžběta Veverková (vlevo) v českém dresu na račické regatě společně se sedlčanskou Johankou Tulachovou. 
Foto: Sokol KD 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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75. Příběhy mořeplavců. Kniha je tu, na křest přijde Steve Lichtag     
Skóre: 0.64 
Název: Příběhy mořeplavců. Kniha je tu, na křest přijde Steve Lichtag 
Zdroj: protisedi.cz 
Datum: 04.10.2017 
Odkaz:   http://www.protisedi.cz/article/pribehy-moreplavcu-kniha-je-tu-na-krest-prijde-steve-lichtag  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař, David, Křížek 
Knihu pokřtí jachtař David Křížek a Steve Lichtag. Osobně se zúčastní celá řada autorů-mořeplavců: Richard Konkolski, Julius Esci, Jozef Varsányi, Jiří Albrecht, František Sýkora, Jiří Denk, Otakar Hons, Jaroslav Bernt, Vlado Porvaznik, Stanislav Kubíček, Petr Ondráček, Zdeněk Teubner, Rudolf Holý a další... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
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76. Chorvaté otestovali své mariny. Vítězem je přístav na ostrově Krk     
Skóre: 0.45 
Název: Chorvaté otestovali své mariny. Vítězem je přístav na ostrově Krk 
Zdroj: cestovani.iDNES.cz 
Datum: 25.09.2017 
Číslo: 268 
Rubrika: Cestování /Kolem světa 
Autor: iDNES.cz, Petr Pravda 
Odkaz:   https://cestovani.idnes.cz/nejlepsi-marina-chorvatska-punat-krk-dw0-/kolem-sveta.aspx?c=A170920_132120_kolem-sveta_ptp  
ProfilID: ISA 
Domicil: uu268001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři (2), jachtařů, jachtaře 
Plachtění na jachtě podél jadranského pobřeží v Chorvatsku je stále populárnější i mezi českými turisty. Podívejte se, které mariny ocenili jako nejlepší sami chorvatští novináři. Na prvních třech místech se umístily přístavy jachet na ostrově Krk, v městečku Slano na pobřeží a na ostrově Ugljan. 

Novinářsko-jachtařská posádka deníku Jutarnji list obeplula na 14 metrů dlouhé plachetnici v průběhu června, července a srpna Jadran od Umagu až po Dubrovník a hodnotila služby jachtařských přístavů. 

Na cestě dlouhé 57 dní a 615 námořních mil hlídka navštívila 32 nejvýznačnějších chorvatských jachtařských přístavů, četné skryté zátoky, oblíbená letní kotviště a letoviska. 

Ocenění Zlatá kotva 2017, první svého druhu v zemi, vzniklo pod záštitou Chorvatského turistického sdružení z průzkumu mezi 1 131 jachtaři, jichž se členové hlídky během své plavby dotazovali a popovídali si s nimi. 

Podrobné hodnocení provedli chorvatští novináři na základě anketních dotazníků, které vyplňovali hosté-jachtaři v každém jachtařském přístavu a v nichž odpovídali na sedm otázek o pořádku, organizaci a čistotě v jachtařském přístavu, o přívětivosti personálu, restauračních, zábavních a sportovních zařízeních známkami od 1 do 5 pro každou kategorii. To tvořilo 70 procent celkové známky jachtařského přístavu, zatímco 30 procent tvořila známka hlídky ve funkci poroty, také od 1 do 5, avšak za celkový dojem. 

Podívejte se na žebříček nejlepších marin pro letošní rok. 1. Marina Punat, ostrov Krk 

Tato marina obsadila první místo se 4,56 body z možných pěti. Marina Punat je nejstarším jachtařským přístavem v Chorvatsku založeným v roce 1964. V marině je dnes zakotveno více než 1300 lodí (500 na suchém stání) s asi třemi tisíci tranzitních vplutí v létě. 

Pro turistiku je situována na ideálním místě. Ve skryté, ale rozlehlé zátoce na ostrově (s pevninou ho spojuje most) má letiště a loděnici se všemi možnými servisními lodními službami. Od roku 1998 vyvěšuje Marina Punat modrou vlajku čistého moře a životního prostředí. 2. ACI Marina Slano 

Marina Slano obsadila celkem těsně druhé místo se 4,52 body a je to naopak nejnovější jachtařský přístav. Byla otevřena v minulém roce a letos to byla tedy první celá sezóna jejího provozu. Je situována v rozlehlé zátoce, jinak oblíbeném kotvišti jachtařů v klidném místě Slano, které je známé rodinnou turistikou a vynikajícími plážemi. 

Městečko Slano je známé rodinnou turistikou a vynikajícími plážemi (fotografie z roku 2011) 

Je moderní, má 200 kotevních stání, snadný přístup, velký prostor pro manévr při vplouvání a vyplouvání. Šířka pontonu a prostoru mezi loděmi jí dává zvláštní komfort a soukromí pobytu na kotevním stání. 3. Olive live island Marina, Sutomišćica, ostrov Ugljan 

Tato marina získala třetí místo se 4,49 body z možných pěti. Někdejší zchátralé vývaziště bylo před několika lety přeměněno na současnou butikovou marinu, která je dnes skvostem mezi malými moderními jachtařskými přístavy. Obzvlášť láká jachtaře, kteří hledají klid, ticho, krásu a bezchybný pořádek a upravenost na každém kroku. Má všechny služby své kategorie. 

Zvláštní znání: ACI Marina Cres 
Marina na ostrově Cres získala zvláštní uznání "Moje nejmilejší marina". Překrásný jachtařský přístav pohodlně situovaný v hluboko táhlé a chráněné zátoce je ve všem dotažený a funkčně upravený. Čisté moře a péče o životní prostředí zajistily ACI marině Cres modrou vlajku, kterou vyvěšuje již 18 let. 

červená značka - Marina Punat, ostrov Krk, modrá značka - marina Slano, zelená značka - marina na ostrově Ugljan, žlutá značka - ostrov Cres 

URL| https://cestovani.idnes.cz/nejlepsi-marina-chorvatska-punat-krk-dw0-/kolem-sveta.aspx?c=A170920_132120_kolem-sveta_ptp 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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77. I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu má své vítěze George Chapman, rozhodčí České ná...     
Skóre: 0.96 
Název: I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 I letos se uskuteční Česká námořní rallye - závod s tradicí od roku 1997 Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu má své vítěze George Chapman, rozhodčí České ná... 
Zdroj: luxus.cz 
Datum: 25.09.2017 
Autor: Hana Benešová 
Odkaz:   https://www.luxus.cz/i-letos-se-uskutecni-ceska-namorni-rallye-zavod-s-tradici-od-roku-1997  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata (2), Český, Hájek, jachtaře, regaty, regat, regatu, svaz, jachtingu, Tři, sestry, Sailing, Team, jachtař, Milan 
Česká námořní rallye, nejstarší česká námořní regata, vstupuje letos do druhé desítky své existence. Její 21. ročník se pojede v termínu od 14. do 21. října 2017. Závodit se bude na lodích First 35 a Elan 350.  
Český svaz jachtingu přidělil 21... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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78. Jachtař Daniel Bína ovládl mistrovství Rakouska     
Skóre: 0.83 
Název: Jachtař Daniel Bína ovládl mistrovství Rakouska 
Zdroj: sport.aktualne.centrum.cz 
Datum: 23.09.2017 
Číslo: 266 
Rubrika: Parasport 
Autor: David Nebor 
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/parasport/jachtar-daniel-bina-ovladl-mistrovstvi-rakouska/r%7e65891d209f9b11e7b5d30025900fea04/  
ProfilID: ISA 
Domicil: k2za17em0016.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtaři (4), Daniel (3), Bína (3), jachtingu (2) 
Na mistrovství Rakouska zazářil český reprezentant Daniel Bína. Gmunden - Na jezerní hladině pod vápencovou horou Traunstein si český závodník v jachtingu, 

Gmunden - Na jezerní hladině pod vápencovou horou Traunstein si český závodník v jachtingu, Daniel Bína, připsal další úspěch. Pět rozjížděk zvládl nejlépe a stal se vítězem mistrovství Rakouska kategorie 2.4 mR. Ta je třídou otevřenou, ve které poměřují síly jak ženy s muži, tak handicapovaní se závodníky bez handicapu. Do Rakouska odcestovali celkem čtyři čeští jachtaři. Účastníků bylo celkově 18, kromě Rakušanů a Čechů startovali i Němci. 

Bínovi se první den povedlo téměř všechno 

"Na místo konání jsem přijel dva dny před závodem s tím, že si zajezdím na krásném jezeře. Už při krátkých trénincích jsme poznali, že nepůjde o jednoduchý závod," říká českobudějovický rodák Daniel Bína. Soutěžilo se přímo na úpatí téměř 1700 metrů vysoké hory. "Voda se ukázala být nepředvídatelnou a bez pravidel, což pro mě možná bylo nakonec výhodou, protože se v ní nevyznali ani místní," konstatoval vítěz závodu. 

O Bínově triumfu rozhodl především první závodní den, na který byly naplánovány tři z pěti rozjížděk. Právě ty se českému jachtaři náramně povedly. V úvodní i druhé skončil první, ve třetí přišel o prvenství až těsně před cílem. "Předstihl mě Petr Čermák, taky Čech, takže to bylo v naprostém pořádku," usmívá se Bína. Právě během prvního dne cítil, že se mu skutečně daří. "Velmi vzácně se stává, že člověku vyjde úplně všechno, co zamýšlí. Mně se to skoro podařilo. Nečekal jsem, že by všechno mohlo jít jako po másle, ale nakonec se ten den opravdu podařil," pochvaluje si. 

Poslední dvě rozjížďky již nebyly v Bínově podání tolik suverénní, přesto je taktéž zvládl a v obou z nich si doplul pro druhé místo. V celkovém hodnocení byl součet všech jeho pěti umístění v rozjížďkách nejnižší (nejhorší umístění se nezapočítává). Za dvě prvenství a dvě druhá místa tvořil součet šest. Druhý se umístil domácí Sven Rieger se součtem osm, bronz bral zmíněný Petr Čermák za součet v hodnotě jedenáct. Zbylí dva čeští jachtaři uzavřeli tabulku. Jiří Bartoň skončil sedmnáctý, poslední byla Jitka Burianová. "Byl to moc hezký závod v krásném prostředí pod Alpami ve slabém a stabilním větru. I když na můj vkus mohlo foukat o něco víc," sdílí Bína své dojmy. 
V této sezóně ho čeká už jen závod v Belgii 

Zanedlouho čeká Bínu jeho poslední závod letošního roku. Startovat bude na mistrovství Belgie. 

"V Belgii díky jejímu geografickému postavení závodní nejlepší jachtaři Evropy. Zúčastní se Francouzi, Nizozemci, Britové i Němci. Závod bude tedy oproti Rakousku rozmanitější, ale také složitější," vyhlíží závěr sezóny Bína. Před dvěma lety se v Belgii umístil na druhé příčce, nevidí proto důvod, proč letos nezabojovat o vítězství. Klíčovými závody příštího roku budou pro Bínu mistrovství světa ve Švédsku a mistrovství Evropy, při kterém se na Traunsee vrátí. 

URL| https://sport.aktualne.cz/parasport/jachtar-daniel-bina-ovladl-mistrovstvi-rakouska/r65891d209f9b11e7b5d30025900fea04/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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79. Jachtař Daniel Bína ovládl mistrovství Rakouska     
Skóre: 0.83 
Název: Jachtař Daniel Bína ovládl mistrovství Rakouska 
Zdroj: aktualne.cz 
Datum: 23.09.2017 
Autor: autor: David Nebor /před 3 minutami 
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/parasport/jachtar-daniel-bina-ovladl-mistrovstvi-rakouska/r%7e65891d209f9b11e7b5d30025900fea04/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (3), Daniel (3), Bína (3), jachtaři (2), Daniela, Bíny 
Mistrovství Rakouska v závodním jachtingu se zúčastnili celkem čtyři čeští závodníci. /Foto: Archiv Daniela Bíny Na Traunsee se uskutečnilo mistrovství Rakouska v závodním jachtingu, jehož se účastnili i čtyři čeští závodníci... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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80. Lanškrounští jachtaři se představili na mistrovství České republiky lodní třídy Optimist     
Skóre: 0.66 
Název: Lanškrounští jachtaři se představili na mistrovství České republiky lodní třídy Optimist 
Zdroj: orlicky.net 
Datum: 19.09.2017 
Odkaz:   http://orlicky.net/?id_zpravy=12432369511505793571  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu, jachtaři, jachting 
Zatímco tréninkové dny proběhly v téměř ideálních podmínkách, od čtvrtka počasí nebylo jachtingu příliš nakloněno. Většinou přišel termický vítr později odpoledne, a tak se rozjížďky dojížděly až do západu slunce. Nejlepší větrné podmínky nastaly poslední den v neděli, kdy se paradoxně odjela pouze jedna rozjížďka... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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81. Kovářov na Lipně má mistry světa jachtařů     
Skóre: 0.65 
Název: Kovářov na Lipně má mistry světa jachtařů 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum: 14.09.2017 
Str.: 16 
Náklad: 2960 
Číslo: 214 
Rubrika: Sport 
Autor: PETR VITOŇ 
Odkaz:   http://jindrichohradecky.denik.cz/  
Vyšlo také v: Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník 
ProfilID: ISA 
Domicil: JH21416E.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtingu, jachtaři 
Kovářov – Mistrovství světa světa v jachtingu třídy Tornádo u řecké Soluně se mezi třiadvaceti jachtami zúčastnili jako jediní reprezentanti z Česka Zdeněk a Michaela Pavlišovi a ti do svého klubu v Kovářově na Lipně dovezli zlato v mixech! 
Sedmnáctiletá studentka českokumlovského gymnázia byla nejmladší účastnicí letošního šampionátu, ale svoji bojovností pomohla svému zkušenému kormidelníkovi k historickému úspěchu české posádky. 
Po dvou rozjížďkách byli Pavlišové v čele desetičlenného pelotonu mixů. Po dalších rozjížďkách klesli na třetí až čtvrtou příčku, pořád to v boji o medaili ale vypadalo nadějně. "Ale pak jsme si vybrali celou kopici smůly. Nejdříve se nám vyseklo lano od genakru ze záseku a museli jsme ho ovládat rukou. Aby toho nebylo málo, na levoboku se nám utrhla hrazda, loď nešlo pořádně řídit a my klesli na jedenáctou příčku," líčil Zdeněk Pavliš. 
Oba jachtaři z jihu se nevzdali. Do půlnoci opravovali, a protože dobré dílo se podařilo, začali se opět šplhat vzhůru. "Korunu snažení jsme nasadili v poslední rozjížďce. V té jsme soupeřům nedali šanci a sedmým místem v celkovém pořadí jsme se vrátili, tam kde jsme začínali – a to na první místo!" netajil se radostí Zdeněk Pavliš. Zpočátku snažení na moc velký úspěch nevypadalo. Po prvním kole jeli na šestnácté pozici, ale zatímco točící se vítr dělal mnoha posádkám problémy, Pavlišům to vyhovovalo a postupně se propracovali na celkově sedmé místo. A to znamenalo v mixech zlatou medaili a titul mistrů světa! 

--- 

VÝSLEDKY MSTRÍDY TORNÁDO Celkové poradí (23 posádek): 1. Paschalidis – Konstantinidis, 2. Mavros – Tagaropoulus (všichni Recko), 3. B. Baier – M. Baier (Nemecko), ... 7. Zdenek Pavliš – Marcela Pavlišová (CR, YC Kovárov). Smíšené posádky (10): 1. Pavliš – Pavlišová (CR), 2. J. Jentsch – S. Jentschová, 3. Bentz – M. Schusterová (všichni Nemecko). 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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82. Jachting na Máchově jezeře slaví 90 let     
Skóre: 0.68 
Název: Jachting na Máchově jezeře slaví 90 let 
Zdroj: denik.cz 
Datum: 11.09.2017 
Autor: CREA:, Petra Hámová 
Odkaz:   http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/jachting-na-machove-jezere-slavi-90-let-20170911.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařů (3), jachtingu, jachting 
Doksy – Výročí si v Doksech připomněla stovka přátel jachtingu. 

Stejně jako výletní lodě či šlapadla patří k Máchovu jezeru neodmyslitelně plachetnice. Od založení prvního jachtklubu v Doksech letos uplynulo 90 let... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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83. Jachting na Máchově jezeře slaví 90 let     
Skóre: 0.68 
Název: Jachting na Máchově jezeře slaví 90 let 
Zdroj: Liberecký deník 
Datum: 11.09.2017 
Str.: 2 
Náklad: 2330 
Číslo: 211 
Rubrika: Liberecko 
Autor: (ph) 
Odkaz:   http://www.liberecky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: SI21102G.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: jachtařů (3), jachtingu, jachting 
Výročí si v Doksech připomněla stovka přátel jachtingu. 
Doksy – Stejně jako výletní lodě či šlapadla patří k Máchovu jezeru neodmyslitelně plachetnice. Od založení prvního jachtklubu v Doksech letos uplynulo 90 let. Jubileum si v sobotu připomněla zhruba stovka jachtařů a dalších příznivců tohoto krásného sportu. 
V areálu dokského Yacht Klubu (YCD) se během dne hlavně vzpomínalo. Hosté mohli v klubovně nahlédnout do kronik nebo zhlédnout projekci fotografií z historie klubu. Oslavy v podvečer pokračovaly projížďkou lodí Máj a zábavou v Hotelu Port, kde zahrála skupina Hamleti. Popřát hlavně dobrý vítr do plachet přišla i starostka města Eva Burešová a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Mezi gratulanty nechyběli ani kolegové z ostatních jachtklubů Máchova jezera ze Starých Splavů a České Lípy. 
První klub německých jachtařů vznikl v Doksech v roce 1927, o dva roky později pak ve Starých Splavech, kde se sdružovali převážně pražští podnikatelé mající ve Splavech svá letní sídla. První závodní střetnutí mezi oběma kluby se konalo v roce 1931. 
Za 90 let existence dosáhli závodníci YCD řady sportovních úspěchů, tím největším je řada titulů mistra republiky Josefa Rybáčka. "Stejně důležité jako závodní úspěchy je, že v oddíle dorůstá nová generace jachtařů a že klub poskytuje prostor komunitě lidí, kteří milují vodu a jachting," říká bývalý předseda Miloslav Pokorný, který stál v čele YCD přes dvacet let. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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84. Když ti vítr napne plachtu     
Skóre: 0.65 
Název: Když ti vítr napne plachtu 
Zdroj: Reportér 
Datum: 11.09.2017 
Str.: 66 
Číslo: 9 
Rubrika: Fotoreportáž 
Autor: Herbert Slavík 
ProfilID: ISA 
Domicil: L5NA17096601.TXT 
Zkratka skupiny: CA 
Klíčová slova: regatách, regatu, jachtařů 
Fotoreportáž 

Nekonečno, svoboda, volnost, tajemství, ale současně veliký respekt. To mě napadá pokaždé při pohledu na nedozírné horizonty vodních ploch, moří a oceánů. Jsem přitahován obrazem azurových či temně ocelových vln prořízlých plachtami lodí. Krotitelé vody a větru na surfech, plachetnicích různých velikostí, samotáři na dlouhých plavbách kolem světa či profesionální týmy při mezinárodních regatách vydávající se za adrenalinem, dobrodružstvím, svobodou, samotou. Ti všichni na moři vytváří nádhernou kulisu, ten typický obraz snění o vůni dálek a dobrodružství. 

Foto: Letí. Divácky atraktivní freestyle windsurfi ng na vlnách Severního moře. 
Foto: S pádly. Závody dračích lodí na kanále v Račicích. 
Foto: Severní moře. Světový pohár ve windsurfi ngu u německého Westerlandu. 
Foto: S větrem. Severofríské ostrovy bývají vyhledávaným cílem milovníků kiteboardingu. 
Foto: Středozemní moře. Legendární regatu Giraglia Rolex Cup hostí pravidelně francouzské Saint-Tropez. 
Foto: Na jihu. Azurové pobřeží. 
Foto: Na severu. Severní moře u pobřeží Dánska. 
Foto: Na klidné hladině. Na rozdíl od jachtařů a surfařů vyhledávají příznivci stále populárnějšího paddleboardingu klidné hladiny a bezvětří. 
Foto: Na vlnách. Westerland, Severní moře. 
Foto: Na závodě. Start hlavního závodu Giraglia Rolex Cup. Posádky lodí soutěžících v různých třídách se vydávají na trasu Saint-Tropez - Janov s obrátkou u ostrova Giraglia na sever od Korsiky. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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85. Tropické neštovice a zajetí mezi indiány! Nové informace o zmizení Petra a jeho synů     
Skóre: 0.43 
Název: Tropické neštovice a zajetí mezi indiány! Nové informace o zmizení Petra a jeho synů 
Zdroj: expres.cz 
Datum: 09.09.2017 
Číslo: 252 
Rubrika: Zprávy 
Autor: Expres.cz, Alžběta Šemrová 
Odkaz:   http://www.expres.cz/jachtar-pedro-nemoc-0ov-/zpravy.aspx?c=A170909_082148_dx-zpravy_beta  
ProfilID: ISA 
Domicil: O4Va17E80014.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Jachtař (2), jachtaři 
Jachtař Pedro, který se i se syny na dva měsíce ztratil na moři během plavby z Panamy na souostroví San Blas, vyvolal řadu otázek. I přesto, že trojice Čechů byla v pořádku nalezena, stále nebylo jasné, proč vlastně na tak dlouho zmizeli. Spekulovalo se o tom, že tak otec řešil spory v rodině, ale nakonec se ukázalo, že celou posádku lodi postihla vážná tropická nemoc! 

Mořeplavec Pedro (50) a jeho synové Lukáš (5) a Matěj (3) si vyrazili na cestu na plachetnici z Panamy na souostroví Las Blas. Poté měli doplout do Kostariky, kde momentálně kvůli práci žije matka chlapců, Pedrova žena Iva (38), která si zde měla syny vyzvednout. K tomu mělo dojít zhruba po měsíci, trojice se jí však neozvala dobré dva měsíce! 

Vyděšená Iva zburcovala nejen policii, ale také řadu dobrovolníků, kteří pomocí volně dostupných satelitních sledovacích zařízení na internetu pomáhali posádku ztracené lodi ANA hledat. 

Nakonec se podle fotografie podařilo trojici identifikovat americkému jachtaři v přístavu Portobelo. Druhý den se podařilo Ivě s manželem spojit a ten měl pochopitelně co vysvětlovat. "Kvůli nemoci museli zůstat v domorodé vesnici, kde není signál, a nemohli cestovat podle plánu," znělo oficiální vyjádření rodiny. 

To však vyvolávalo řadu pochybností především v Pedrových přátelích, kteří dobře věděli, že jachtař s oblibou tráví čas mezi indiány a příliš se nesžil s mobilním telefonem. Podezřívali ho, že buď s chlapci na dlouhou dobu odcestoval manželce natruc, nebo věděl, že by jej se syny k indiánům nepustila, a tak jí skutečný plán cesty zkrátka zatajil. 

Naštěstí pro Pedra se ale vše velmi rychle vyjasnilo. O tom, jaká tajemná nemoc trojici Čechů zabránila v plavbě, informoval na jachtařském fóru blízký přítel rodiny. " Byli zaseklí v nějaké indiánské vesničce bez telefonu a spojení se světem. Měli nějaké tropické neštovice, tak nemohli dva měsíce odplout. Ale teď už jsou v pořádku," uvedl. 

Podle ministerstva zahraničí by měli nyní dokončit plavbu na souostroví San Blas a poté se vrátit domů. Zda se již setkali s matkou Ivou, rodina nesdělila. 

URL| http://www.expres.cz/jachtar-pedro-nemoc-0ov-/zpravy.aspx?c=A170909_082148_dx-zpravy_beta 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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86. Příběhy mořeplavců (Češi a Slováci, kteří obepluli svět)     
Skóre: 0.65 
Název: Příběhy mořeplavců (Češi a Slováci, kteří obepluli svět) 
Zdroj: topvip.cz 
Datum: 09.09.2017 
Autor: Jana Dořičáková 
Odkaz:   http://www.topvip.cz/knihy/pribehy-moreplavcu-cesi-a-slovaci-kteri-obepluli-svet  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtařem (2), jachtingu 
Zdeněk Teubner (*1967) se od roku 1992 profesionálně věnuje jachtingu, od roku 1998 fotografování. Obě činnosti skloubil na plavbě kolem světa, kterou uskutečnil v letech 2014 až 2017.  
Oldřich Karásek (*1933) je celoživotním vášnivým sportovcem – boxerem, horolezcem a jachtařem... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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87. Zmizení české lodi v Karibiku: Petr se syny se u domorodců nakazili tropickou infekcí     
Skóre: 0.45 
Název: Zmizení české lodi v Karibiku: Petr se syny se u domorodců nakazili tropickou infekcí 
Zdroj: blesk.cz 
Datum: 09.09.2017 
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/492604/zmizeni-ceske-lodi-v-karibiku-petr-se-syny-se-u-domorodcu-nakazili-tropickou-infekci.html  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtař (3), jachtaře 
Teď je ale konečně jasné, proč jachtař Petr a jeho dva synové Lukášek a Matěj (5 a 3) v Panamě zmizeli. Během pobytu v domorodé vesnici prý chytili infekci. 

Pátrání po lodi ANA a její posádce spustila v polovině srpna Petrova manželka a matka chlapců Iva, která žije v Kostarice... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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88. Plachetnice Niké a její osudy v NTM     
Skóre: 0.65 
Název: Plachetnice Niké a její osudy v NTM 
Zdroj: autokaleidoskop.cz 
Datum: 08.09.2017 
Odkaz:   https://www.autokaleidoskop.cz/Historie/Plachetnice-Nike-a-jeji-osudy-v-NTM/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Český, svaz 
Na-še země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do ma-jetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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89. Plachetnice Niké a její osudy     
Skóre: 0.65 
Název: Plachetnice Niké a její osudy 
Zdroj: veverusak.cz 
Datum: 08.09.2017 
Odkaz:   https://www.veverusak.cz/cz/turisticke-tipy/plachetnice-nike-a-jeji-osudy  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Český, svaz 
Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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90. Plachetnice Niké vznikala v panelákové kuchyni, později s ní český mořeplavec obeplul svět     
Skóre: 0.65 
Název: Plachetnice Niké vznikala v panelákové kuchyni, později s ní český mořeplavec obeplul svět 
Zdroj: rozhlas.cz 
Datum: 07.09.2017 
Autor: Zuzana Filípková 
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/plachetnice-nike-vznikala-v-panelakove-kuchyni-pozdeji-s-ni-cesky-moreplavec-obeplul-svet--1753113  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Český, svaz 
Příběh plachetnice  
Richard Konkolski se jachtingu sportovně věnoval od 16 let. Po první cestě kolem světa se v roce 1976 vydal na druhý závod, ve kterém skončil na druhém místě... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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91. Plachetnice Niké vznikala v panelákové kuchyni, později s ní český mořeplavec obeplul svět     
Skóre: 0.65 
Název: Plachetnice Niké vznikala v panelákové kuchyni, později s ní český mořeplavec obeplul svět 
Zdroj: rozhlas.cz 
Datum: 07.09.2017 
Autor: Zuzana Filípková 
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/plachetnice-nike-vznikala-v-panelakove-kuchyni-pozdeji-s-ni-cesky-moreplavec-obeplul-svet--1753112  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (2), Český, svaz 
jachtingu sportovně věnoval od 16 let. Po první cestě kolem světa se v roce 1976 vydal na druhý závod, ve kterém skončil na druhém místě. Třetí plavba přes Atlantik trvala už jen 21 dní. Plachetnici Niké stavěl čtyři roky a několik let předtím se na vše připravoval... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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92. Třeboňská regata rozvířila stojaté vody Světa     
Skóre: 0.42 
Název: Třeboňská regata rozvířila stojaté vody Světa 
Zdroj: lidovky.cz 
Datum: 07.09.2017 
Autor: Terezie Jenisová 
Odkaz:   http://www.lidovky.cz/trebon-leto-kultura-0qo-/nazory.aspx?c=A170903_214952_ln_nazory_jhe  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: regata 
Mezinárodní třeboňská regata rozvířila na dva dny stojaté rybniční vody Světa, po hladině se prohánělo více než 300 veslařů z Čech, Moravy a Rakouska. Krom veslování je Třeboň zapsána na mapě České republiky též jako cyklistický ráj. Cyklohraní s orientačním závodem a start IV... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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93. V paneláku postavil plachetnici. S legendární Niké pak obeplul svět     
Skóre: 0.80 
Název: V paneláku postavil plachetnici. S legendární Niké pak obeplul svět 
Zdroj: cestovani.iDNES.cz 
Datum: 05.09.2017 
Číslo: 248 
Rubrika: Cestování /Kolem světa 
Autor: ČTK 
Odkaz:   https://cestovani.idnes.cz/narodni-technicke-muzeum-plachetnice-nike-fiu-/kolem-sveta.aspx?c=A170905_152626_kolem-sveta_hig  
ProfilID: ISA 
Domicil: uu248001.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: jachtařů, Český, svaz, jachtingu 
V polovině 70. let obeplul Richard Konkolski s plachetnicí Niké celý svět. Šlo o mimořádný sportovní i cestovatelský úspěch - ve své době byla jeho plachetnice druhou nejmenší lodí, která takovou cestu zdolala, a Konkolski prvním Čechem, který ji samostatně uskutečnil. Niké přitom postavil ve sklepě panelákového bytu v Bohumíně. 

Plachetnice Niké se dnes objevila mezi exponáty Národního technického muzea v Praze (NTM). "Jako kluka mě inspirovaly knihy Hanzelky a Zikmunda. Dnes jsem rád, že Niké v muzeu stojí vedle jejich tatraplánu a kotví vedle auta prezidenta Václava Havla. Je to dobrý pocit a i určitá nostalgie," řekl před dnešní vernisáží čtyřiasedmdesátiletý mořeplavec a vítěz řady námořních závodů. Zeměkouli pak obeplul samostatně ještě dvakrát. 

Jeho aktivity tu dokumentuje i řada knížek, které napsal. 

"Během mé kariéry zahynuly dvě desítky jachtařů, s nimiž jsem závodil. Mám zřejmě nad sebou nějakou šťastnou hvězdu. Když jsem začínal, byl jsem kluk - a mladý člověk je nesmrtelný. Čím je člověk starší, má větší respekt k přírodě, uvědomuje si, co všechno se může stát," dodal. 

Dnešním cestovatelům nejvíce závidí digitální techniku. On se na moři orientoval podle hvězd a filmy vyvolával v podpalubí. 

Podle ředitele muzea dopravy NTM Arnošta Nezmeškala jde o ukázku jeho odhodlání a nezdolné vůle. "Byl nucen za minulého režimu k naplnění svých snů nejen sám si postavit loď, ale i vybojovat mnoho bitev s úřady. Nakonec zvolil emigraci, ale zůstal vlastencem, vždy plul pod československou vlajkou," uvedl. 

Niké postavil Konkolski v roce 1968. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel ji převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu. V červnu 1972 startoval v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik, kdy pak z cíle, amerického města Newport, pokračoval v sólo plavbě kolem světa. Urazil 41 000 námořních mil a plavbu ukončil v červenci 1975. 

O rok později se Konkolski s Niké zúčastnil dalšího ročníku závodu přes Atlantik, ze 125 přihlášených skončil druhý. Pro další plavby postavil dokonalejší loď Niké II., aby mohl dále závodit, zvolil v roce 1982 emigraci. 

Také osud původní Niké byl dobrodružný. Nejprve ležela léta ve skladu, než byla prodána do soukromých rukou. Noví majitelé s ní ztroskotali na Jadranu, ale loď byla přivezena zpět do České republiky. Po roce 2000 ji získal Český svaz jachtingu a nechal ji opravit. Díky finanční podpoře ministerstva kultury ji Národní technické muzeum v roce 2004 zakoupilo. 

Plachetnice Niké měří 742 centimetrů, má maximální šířku 231 centimetrů a výtlak 1,7 tuny. "Dnes by neobstála ani jako záchranný člun," řekl Konkolski, který se před lety se svou manželkou a synem vrátil z americké emigrace. 

Niké bude v Národním technickém muzeu v Praze vystavena do konce letošního roku. 

URL| https://cestovani.idnes.cz/narodni-technicke-muzeum-plachetnice-nike-fiu-/kolem-sveta.aspx?c=A170905_152626_kolem-sveta_hig 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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94. Jachtař Pedro se rád "ztrácí" do divočiny: Mohlo být zmizení plánované?     
Skóre: 0.45 
Název: Jachtař Pedro se rád "ztrácí" do divočiny: Mohlo být zmizení plánované? 
Zdroj: expres.cz 
Datum: 05.09.2017 
Číslo: 248 
Rubrika: Zprávy 
Autor: Expres.cz, Alžběta Šemrová 
Odkaz:   http://www.expres.cz/moreplavec-pedro-ztracena-lod-dke-/zpravy.aspx?c=A170905_165248_dx-zpravy_beta  
ProfilID: ISA 
Domicil: O4Va17E40018.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: Jachtař (2), jachtaře 
Mořeplavec Pedro (50), který i se svými syny Lukášem (5) a Matějem (3) záhadně zmizel na plachetnici během plavby z Panamy na souostroví San Blas a dva měsíce o sobě nedal vědět manželce, již se v pořádku našel. Podle všeho museli s chlapci nouzově zakotvit v domorodé vesnici kvůli nemoci. Výpověď jeho kamaráda však vyvolává pochybnosti, zda to ve skutečnosti nemohlo být trochu jinak... 

Jachtař Pedro, který se i se syny ztratil při plavbě z Panamy do souostroví San Blas, byl v pořádku nalezen v přístavu v Portobelu i se syny, kde je podle fotografie, kterou rodina pohřešovaných rozšířila na internetu, poznal americký jachtař. " Kotví tady v Portobelu přímo vedle mě v přístavu na kraji města. Dva malí chlapci a muž. Všichni vypadají v pořádku. Přijeli dneska v 9 ráno," uvedl na sociální síti. 

Přestože v Portobelu není žádná komunikační díra a bez potíží se tam dá například zatelefonovat, manželce se Pedro i přesto ozval až poté, co se jej na základě svědectví amerického jachtaře pokusila kontaktovat sama. To trvalo zhruba tři dny. Co jej k tomu vedlo? 

Již dříve, když se ještě o posádce lodi ANA nic nevědělo, upozorňoval jeden z Pedrových přátel na to, že má jeho kamarád podivné zvyky. " S telefonem na tom nebývá dobře a rád dlouho žije v malých domorodých komunitách. Možná je s dětmi někde v džungli?!" uvedl tehdy na Facebooku. Již dříve někteří známí rodiny na Facebooku upozorňovali na to, že v rodině nepanují ideální vztahy. Za své mluví ostatně i to, že zatímco Pedro žije v Panamě, jeho manželka Iva v Kostarice. Mohla tak být ona záhadná "nemoc" jen zástěrkou, aby se Pedro mohl s chlapci zdržet mezi indiány, kde rád tráví čas? Rodina se k přetrvávajícímu podezření, že Pedro pobyt v džungli mohl plánovat, zatím nevyjádřila. Co se skutečně stalo, tak zatím nikdo netuší... 

URL| http://www.expres.cz/moreplavec-pedro-ztracena-lod-dke-/zpravy.aspx?c=A170905_165248_dx-zpravy_beta 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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95. S plachetnicí na mistrovství Evropy zazářil Milan Hájek     
Skóre: 0.43 
Název: S plachetnicí na mistrovství Evropy zazářil Milan Hájek 
Zdroj: jcted.cz 
Datum: 05.09.2017 
Odkaz:   http://www.jcted.cz/s-plachetnici-na-mistrovstvi-evropy-zazaril-milan-hajek/  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: Milan (2), Hájek (2) 
Vedoucím závodníkem po sobotě byl Milan Hájek, který s jedním drobným zaváháním dokázal vyhrát tři rozjížďky a v jedné dokončit na druhé pozici. V lodní třídě RS Feva byla situace také zajímavá. Po sobotě s přehledem vedla sourozenecká posádka Dobrý – Dobrá, následována jihomoravskými borci Tupý-Viščor... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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96. Příběhy mořeplavců. Češi a Slováci, kteří obepluli svět     
Skóre: 0.84 
Název: Příběhy mořeplavců. Češi a Slováci, kteří obepluli svět 
Zdroj: literarky.cz 
Datum: 05.09.2017 
Odkaz:   http://literarky.cz/literatura/cteni/24779--pibhy-moeplavc-ei-a-slovaci-ktei-obepluli-svt  
ProfilID: ISA 
Zkratka skupiny: W2 
Klíčová slova: jachtingu (11), jachtařů (3), jachting (2), jachtaře (2), Českého, svazu, Český, svaz, jachtař 
Znalost stavební mechaniky spolu s lodní modelářskou praxí mi dovolila vyprojektovat a postavit nejen mé lodě pro okruhový jachting, ale pomohla i při projekci Niké a Niké II, při jejich stavbě a pozdějších úpravách. Stavařská činnost mi také pomáhala hradit náklady během plaveb... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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97. Zlatý double Jakůbkové, Vašťákové a Viceníkové     
Skóre: 0.40 
Název: Zlatý double Jakůbkové, Vašťákové a Viceníkové 
Zdroj: idobryden.cz 
Datum: 04.09.2017 
Číslo: 247 
Rubrika: Vodní sporty 
Autor: ceh 
Odkaz:   http://www.idobryden.cz/vodni-sporty/zlaty-double-jakubkove-vastakove-a-vicenikove/5c52f8f3-90eb-11e7-ba7b-005056ab0011/  
ProfilID: ISA 
Domicil: k1aa17e30010.txt 
Zkratka skupiny: W1 
Klíčová slova: regatě 
Veslaři VK Morávia Uherské Hradiště mají po sezoně. Důstojnou tečku udělali na Slovácké regatě v Břeclavi, odkud si přivezli dvaadvacet medailových umístění. Nejúspěšnějšími závodnicemi se staly starší žačky Eliška Jakůbková s Karolínou Vašťákovou a dorostenka Adriana Viceníková. 
"Holky shodně vyhrály skif i dvojskif a v párové čtyřce dojely druhé," prozradila Michaela Tomaštíková, předsedkyně uherskohradišťského klubu, který sbíral medaile i v dělených závodech nejmladších veslařů. "Na vítězství nedosáhli, ale tři druhá a tři třetí místa jsou určitě povzbuzením do dalších tréninků. Jelikož skoro všichni veslují teprve první sezonu, zaslouží pochvalu," dodala Tomaštíková, bývalá vynikající veslařka, kterou jen zdravotní problémy připravily o účast na Olympijských hrách v Atlantě 1996. 
Výprava z Uherského Hradiště vylovila z řeky Dyje sedm zlatých medailí, o které se postarali starší žák Filip Váverka, starší žákyně Karolína Vašťáková, Eliška Jakůbková, Miriam Viceníková a dorostenka Adriana Viceníková. "Karolína s Eliškou pak ještě společně vyhrály dvojskif stejně jako Adriana, která však do lodě usedla společně s břeclavskou Novotnou," dodala Tomaštíková. 
Zbylé výsledky, ml. žáci - skif: 2. Jakub Gajdoš, 3. Kryštof Balíček, dvojskif: 2. Jakub Gajdoš, Petr Holásek, 3. Kryštof Balíček, Josef Válek, ml. žákyně - skif: 3. Ema Čechová, dvojskif: 2. Ema Čechová, Daniela Machalová (Ostrava), st. žáci - skif: 3. Adam Nečas, dvojskif: 2. Adam Nečas, Filip Váverka, párová čtyřka: 3. Adam Nečas, Filip Váverka, společenství Břeclav, st. žákyně - skif: 2. Eliška Martina Válková, dvojskif: 3. Klára Houdková, Eliška Martina Válková, dorostenky - skif: 2. Iveta Brzicová, dvojskif: 2. Julie Valerie Váverková, Jana Kodrlová, párová čtyřka: 2. Jana Kodrlová, Adriana Viceníková, Julie Valerie Váverková, Iveta Brzicová, juniorky - párová čtyřka: 2. Adriana Viceníková, Marcela Vašťáková, společenství Neratovice, Přerov. 

URL| http://www.idobryden.cz/vodni-sporty/zlaty-double-jakubkove-vastakove-a-vicenikove/5c52f8f3-90eb-11e7-ba7b-005056ab0011/ 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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98. Litoměřická NEJ: První Yacht club v českých zemích     
Skóre: 0.42 
Název: Litoměřická NEJ: První Yacht club v českých zemích 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum: 02.09.2017 
Str.: 3 
Náklad: 2890 
Číslo: 204 
Rubrika: Litoměřicko/Region 
Autor: (red) 
Odkaz:   http://www.litomericky.denik.cz/  
ProfilID: ISA 
Domicil: SL20403B.TXT 
Zkratka skupiny: RE 
Klíčová slova: Jachtaři (2) 
Litoměřice – Do 29. října je v Oblastním muzeu přístupna výstava Litoměřická Nej. Dnes se stručně vydáme s historikem Martinem Krskem k Labi za prvním Yacht klubem v českých zemích. V roce 1892 ho založila hospodská stolní společnost Mumpitz. První lodě klub kotvil za starou plovárnou, kde později vznikla loděnice veslařského klubu Wiking. Jachtaři se pouštěli i do dálkových výprav, roku 1927 dopluly do Lauenburgu a přes kanál Labe–Trave na Lübeck a pak až do Baltického moře. Roku 1931 si jachtaři postavili zděný klubový dům. Současný jachetní oddíl Slavoj tvoří zhruba padesát členů a v rámci české jachtařské scény vyniká pořádáním známého závodu Česká Brána. 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na obsah  
  
file_98.wmf


  
99. Devátá příčka. Křížek s Harmáčkem zakončili sérii létajících katamaránů     
Skóre: 0.81 
Název: Devátá příčka. Křížek s Harmáčkem zakončili sérii létajících katamaránů 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 02.09.2017 
Str.: 19 
Mutace: plzeňský kraj 
Náklad: 164820 
Číslo: 204 
Rubrika: Kraj Plzeňský 
Autor: Ervín Schulz 
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp  
ProfilID: ISA 
Domicil: M204W19A.TXT 
Zkratka skupiny: CE 
Klíčová slova: David (2), Křížek (2), jachtař (2), jachtařem, Davidem, Křížkem, regatách 
PLZEŇ Čtyři náročné závody ve dvou měsících, konečná devátá příčka z patnácti špičkových posádek. Český tým Masterlan s plzeňským jachtařem, kormidelníkem Davidem Křížkem a kosatníkem Milanem Harmáčkem zakončil prestižní světovou sérii "létajících" katamaránů Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017 uplynulý víkend ve velšském Cardiffu. 
V atraktivním prostředí, kdy se závody konaly téměř v centru města, se loučili devátou pozicí. Stejnou, která jim patří i v konečné bilanci. 
"Bylo to nesmírně náročné. Nejen fyzicky, ale také časově. Resty budu dohánět celý podzim, ale stálo to za to. Atmosféra na regatách byla úžasná,” hodnotil premiéru v této sérii Milan Harmáček. 
Česká dvojice si prošla řadou trablů. Kromě technických i zdravotními, právě Harmáčka na portugalské Madeiře potkalo nepříjemné zranění a v Barceloně tak za něj musel zaskočit Zdeněk Adam. Ani v Hamburku se týmu Masterlan nevyhnuly zdravotní potíže, celkem si tak v seriálu připsal šest nedojetých rozjížděk. 
"Deváté místo v absolutním hodnocení je dobrý výsledek," mínil David Křížek. Nelituje, že se pustil do soubojů s absolutní světovou jachtařskou špičkou. "Z celé tour jsem nadšený. Rozhodně to stálo za to. Hodně jsem se naučil o trimu, díky těsným soubojům jsem se zlepšil i v taktických soubojích. Naopak o strategii to zde moc nebylo, je to takový jachtařský motokros." 
Teď už Křížek chystá plány na příští sezonu, v seriálu katamaránů Flying Phantom chce pokračovat. "Limitovala nás i poměrně velká hmotnost, kvůli tomu jsme měli horší akceleraci. Pokusíme se s tím něco udělat a maximálně se připravit na příští ročník. Ten by měl být složen z pěti až šesti závodů s jedním škrtatelným umístěním. Seriál navíc má být rozložený do půl roku, což nám zajistí i více času na přípravu," konstatoval plzeňský jachtař. 
Při finálovém závodě ve Walesu bojovalo na malé, přehrazené mořské zátoce v srdci města 13 týmů, které odjely celkem čtrnáct vyrovnaných rozjížděk. 
Úvodní den se ve slabém větru odjely tři. Čechům náramně vyšla ta poslední, ve které se vyhoupli na čtvrtou příčku. "Večer jsme pak se ostatními posádkami vyrazili na ragbyový zápas místních Cardiff Blues. Skvělá a krvavá bitva skončila výhrou domácích o jediný bod," líčil Harmáček. 
Druhý den se už odjelo sedm rozjížděk, tým Masterlan se v nich pohyboval od páté do desáté příčky. V průběžném pořadí Čechům patřila devátá příčka. Na té figurovali i po třetím závodním dnu, ten čtvrtý už přišlo velké finále, krátká trať v blízkosti břehu, který lemovaly desetitísíce diváků. "Živý komentář, velká bitva a poslední rozjížďka za dvojnásobek bodů," popisoval Křížek. Češi měli jasný úkol, udržet za sebou americkou posádku Lupe Tortila. To se podařilo, Křížek s Harmáčkem se dokonce chvíli pohybovali na čtvrté příčce, nakonec skončili osmí. Američané dojeli až s velkou ztrátou za nimi. 

"Kvůli hmotnosti jsme měli horší akceleraci. Na tom musíme do příští sezony zapracovat." David Křížek, plzeňský jachtař 

O autorovi: Ervín Schulz, redaktor MF DNES 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Cardiff - Jachtaři David Křížek a Milan Harmáček skončili ve finále Flying Phantom Extreme Sailing Series ve velšském Cardiffu devátí. Stejnou pozici obsadila česká posádka týmu Masterlan v seriálu z celkem patnácti týmů i celkově... 
Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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101. Mladé jachtaře na Nechranicích potrápila vosa, ale i slabý vítr     
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Klíčová slova: Šimon (4), Jurečka (3), jachtařů, JACHTINGU, Šimonovi, Jurečkovi, Šimona, Jurečky, Jurečeka, ČESKÝ, SVAZ 
Osm desítek dětských jachtařů se prohánělo minulý týden po Nechranicích. Titul vyhrál Šimon Jurečka. 

NECHRANICE Pořádné nervy a hodně čekání prožívali účastníci mistrovství České republiky dětské lodní třídy Optimist, které se jelo ve dnech 24.-27. srpna na Nechranicích. Vodní nádrž, která je pověstná silným větrem, tentokrát nedostála své pověsti. Závody se jely ve slabém větru. 
K první soutěžní rozjížďce závodníci vyjeli ve čtvrtek odpoledne. Tentýž den se jela i druhá rozjížďka. Hned po prvním dnu bylo jasné, že medaile si rozdělí Michal Krsička, Adam Nevelöš a Šimon Jurečka, kteří obsadili první tři místa. 
Druhý den způsobila Šimonovi Jurečkovi komplikaci ne technická závada, ale kuriózní zdravotní problém. Dostal žihadlo do ruky, která mu během pár hodin pořádně natekla. Olejíčky ani masti nezabraly. Nad vodní hladinou navíc opět panovalo bezvětří a proto závodníci vyrazili na vodu až ve večerních hodinách. Po této rozplavbě držel stále první místo v průběžném pořadí Michal Krsička, na první příčce se udržel i po sobotních rozplavbách. Zlom nastal v neděli. Poslední závodní den ovládl první rozjížďku Šimon Jurečka. Dosavadní lídr se naopak propadl. Kvůli nepříznivému počasí rozhodčí další rozjížďky přerušili. Titul mistra republiky tak putuje zásluhou Šimona Jurečky do pražského Českého Yacht Klubu. "Byly to pořádné nervy. Jsem rád, že jsem lepší než brácha, který byl loni třetí, i než Lucka Keblová, která byla předloni druhá," radoval se. 

Foto: Šimon Jurečeka ovládl mistrovství České repulibliky ve třídě Optimist. Závodilo se na Nechranické přehradě. 
FOTO ČESKÝ SVAZ JACHTINGU 
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