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SPORTHÍREK CSEHORSZÁGBÓL, 2008
Január 6. – A cseh válogatott
Jan Koller a német labdarúgó
Bundesligában, az 1. FC
Nürnbergben folytatja a
pályafutását.
Január 13. – A gyorskorcso-
lyázó Martina Sáblikovát a
2007-es év legjobb sportoló-
jává választották Csehor-
szágban.

Január 20. – A cseh váloga-
tott pont nélkül búcsúzott a
norvégiai férfi kézilabda
Európa-bajnokságtól.
Január 24. – A zágrábi
műkorcsolya és jégtánc
Európa–bajnokságon a cseh
Tomáš Verner nyerte a férfiak
számát.

Január 25. – Petr Čech, a
Chelsea labdarúgócsapatának
cseh válogatott kapusa apa
lett.
Január 27. – Milan Baroš, a
francia labdarúgó-bajnok-
ságban listavezető Olympi-
que Lyon cseh játékosa a
szezon végéig a Premier

League-ben szereplő Ports-
mouth-t erősíti.

Január 31. – Kilencvenhá-
rom éves korában elhunyt
František Čapek, a csehek
olimpiai és világbajnok
kenusa.

Február 9. – A síugró Világ-
kupa-sorozat libereci verse-
nyét a norvég Anders Jacob-
sen nyerte.
Február 27. – A memphisi
tenisz tornán a világranglis-
tán 143. helyen rangsorolt 17
éves cseh teniszezőnő, Petra
Kvitová szenzációs csatában
2:6, 6:4, 6:3 arányban
legyőzte Venus Williamset.

Március 6. – Prágában
elhunyt Stanislav Konopasek

cseh jégkorongos legenda. 94
éves volt.

Március 11. – Martina Nav-
ratilová, minden idők egyik
legjobb teniszezője vissza-
kapta cseh állampolgárságát.

Március 15. – Tizennégy év-
vel a legutolsó meccsük után a
német Steffi Graf és a
cseh–amerikai Martina Navra-
tilová teniszklasszisok Tokió-
ban játszottak bemutató mér-
kőzést, amelyen Graf győzött.
Április 6. – A Brno Openen a
latintáncok versenyét a világ-
bajnok magyar páros, Mauri-
zio Vescovo és Törökgyörgy
Melinda nyerte.
Április 7. – A prágai nyílt
racketlon-bajnokságon Tróz-
nai Zsófia vegyespárosban
aranyérmes lett.
Április 7. – A cseh North
Pole 2008 expedíció kétfős
legénysége az ötvenes évek-
ben gyártott L–200 Morava
típusú légcsavaros kisgépé-
vel elérte az Északi-sarkot.

Április 22. – A Prágában ren-
dezett nemzetközi boccia-
versenyen Gyurkota József
18 induló közül a második
helyen végzett.
Május 2–18. – Kanadában
zajlott az A csoportos jégko-
rong világbajnokság, ame-
lyen a csehek az oroszokkal,
a dánokkal és az olaszokkal
kerültek egy csoportba. Ered-
ményeik: Dánia–Csehország
2:5, Csehország–Oroszor-
szág 4:5, Csehország–Olasz-
ország 7:2. A csoportmérkő-
zéseket követően Svájc–-
Csehország (0:5), Csehor-
szág–Beloruszia (3:2) és
Svédország–Csehország
(5:3). A play off-ban ismét a
svédek következtek Csehor-
szág számára, s megint a své-
dek győztek, ezúttal 3:2
arányban. Végül Csehország
az 5. helyen végzett a VB-n.

Május 4. – Az orosz Vera
Zvonarjova nyerte a prágai,
145 ezer dollár összdíjazású
salakpályás női tenisztornát.
Május 13. – Pavel Nedvěd
cseh labdarúgó Torinóban
újabb egy évre szóló szerződést
írt alá a Juventus csapatával.

Május 15. – Lemondott Alois
Hadamczik cseh szövetségi
kapitány, miután együttese
hosszabbítás után 3:2-re
kikapott Svédországtól a
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Tomáš Verner (középen) győzött
Zágrábban

(Forrás: Týden)

Petra Kvitová szenzációs győzelme
(Forrás: Mladá fronta)
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Milan Baroš és Karel Brückner a cseh
válogatott volt szövetségi kapitánya

(Forrás: Mladá fronta)

Temesvári Andrea és Martina Navra-
tilová párosban nyertek a Roland
Garroson 1986-ban (Forrás: Blikk)

(Forrás: airliners.cz)

Tomáš Fleischmann és Aleš Kotalík,
a válogatott játékosai

(Forrás: Lidové noviny)


