
SPORTHÍREK

kanadai jégkorong-világbaj-
nokság negyeddöntőjében.

Május 27. – Csehor-
szág–Litvánia barátságos
labdarúgó-mérkőzéssel fela-
vatták a Slavia Praha új, szu-
permodern stadionját, ahol a
lett himnuszt játszották a lit-
ván labdarúgó-válogatottnak!

Május 29. – Csehországban
az AC Milant erősítő Marek
Jankulovskit választották az
év labdarúgójává.

Június 11–12. – Az ostravai
Grand Spike atlétikai verse-
nyen Pars Krisztián harma-
dik helyen végzett kalapács-
vetésben. A kubai Dayron
Robles 12.87 mp-es új világ-
csúcsot ért el férfi 110 méte-
res gátfutásban.
Június 21. – Ismét Vladimír
Růžička lett a cseh jégko-

rong-válogatott szövetségi
kapitánya.

Június 22. – Roman Kreuzi-
ger cseh kerékpáros nyerte a
svájci körversenyt, amely
közvetlenül a Grand Tours-
nak nevezett három körver-
seny: a Tour de France, a
Giro dItalia és a Vuelta után
következik a fontossági sor-
rendben. A magyar Bodrogi
László a mezőny első harma-
dában, a 47. helyen végzett.

Június 23–július 6. – A
wimbledoni Grand Slam
versenyen Nicole Vaidišová
cseh teniszezőnő a negyed-
döntőbe jutott, ahol a koráb-
ban Szávay Ágnest kiejtő
kínai Cseng Csiétől szenve-
dett vereséget.

Június 23. – Pavel Mokrý, a
cseh labdarúgó szövetség
elnöke adta át a bajnoki
kupát a Slavia Praha bajnok
csapatának.

Június 24. – A cseh Jan Kol-
ler, a német FC Nürnbergtől

az orosz Szamara labdarúgó-
csapatához szerződött.

Július 3. – Jaromír Jágr
világhírű cseh jégkorongozó
a New York Rangers csapatá-
tól az oroszországi Avangard
Omszk csapatához szerződött
két évre..

Július 8. – Villámcsapás vég-
zett egy cseh futballistával a
Stavoren Kostomlaty–Bilina
felkészülési mérkőzésen.
Július 17. – Petr Rada lett a
cseh labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitánya.

Augusztus 10. – 75 éves
korában elhunyt František
Tikal, az 1950–60–as évek
csehszlovák jégkorongos
legendája, a világ egyik leg-
jobb hátvédje. Ő a 14. cseh
nemzetiségű hokis, aki beke-
rült a nemzetközi szövetség
Hírességek Csarnokába.

Augusztus 17. – Brnóban a
gyorsaságimotoros-vb Cseh

Nagydíján a 125 kcm–esek
között világbajnoki címvédő
Talmácsi Gábor a negyedik
helyen végzett.
Augusztus 24. – Jaromír
Jágr lett a 2007/08–as idény
legjobb cseh jégkorongozója.
Augusztus 26. – A török
Galatasaraynál folytatja
pályafutását Milan Baroš, a
cseh labdarúgó-válogatott
csatára. A török együttes a
francia bajnok Olympique
Lyontól vette meg a játékost.
Szeptember 3. – Az oroszor-
szági Kazany csapata elleni
kupamérkőzésen mutatkozott
be az Omszk csapatában
Jaromír Jágr világhírű cseh
jégkorongozó, akinek későb-
bi hazai játékát az omszki
luxus jégcsarnok tulajdono-
sa, a miliárdos Roman Abra-
movics is a helyszínen fogja
követni.

Szeptember 10. – Az Észak-
Írország elleni mérkőzéssel
Csehország labdarúgóválo-
gatottja megkezdte a 2010-es
világbajnokság selejtezőinek
sorozatát. Az idegenben ren-
dezett mérkőzés gólnélküli
döntetlennel ért véget.
Szeptember 14. – Az olim-
piai és világbajnok cseh
Robert Langgal erősített az
észak-amerikai profi jégko-
rongligában (NHL) szereplő
Montreal Canadiens.
Szeptember 16. – A három-
szoros olimpiai bajnok ge-
relyhajító Jan Železnýt ne-
vezték ki a 2009. február

(Folytatás a 36. oldalon!)

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK
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Petr Rada (jobbra) és asszisztense
(Forrás: Pražský deník)

Jágr (balra) immár orosz mezben
(Forrás: Mladá fronta)

Jágr és a szurkolók
(Forrás: Mladá fronta)

Jan Železný
(Forrás: Nedělní

sport)

A Slavia új stadionja
(Forrás: Týden)

Roman Kreuzigert győzelme után két
korábbi Miss Svájc köszöntötte

(Forrás: Mladá fronta)

Nicole Vaidišová Wimbledonban
(Forrás: Lidové noviny)

Pavel Mokrý és Michal Šrámek,
a Slavia sportigazgatója

(Forrás: Právo)
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