
SPORTHÍREK

(folytatás a 29. oldalról)
26-án esedékes prágai fedett-
pályás atlétikai viadal verse-
nyigazgatójává.
Szeptember 17. – Befejezte
a versenyszerű kenuzást a
cseh Martin Doktor.
Szeptember 20–21. – A
csehországi Týnben rendez-
ték a maratoni kajak–kenu-
sok világbajnokságát.
Szeptember 25. – Kateřina
Emmonsová olimpiai bajnok
sportlövő bejelentette, hogy
egy évig nem versenyez.

Október 2. – Az UEFA
kupán mintegy 200 horvát
futballszurkolót tartóztatott
le Prágában a cseh rendőrség.
Október 11., 15. – Csehország
labdarúgó válogatottja VB
selejtezőt játszott idegenben
Lengyelország, majd otthon
Szlovénia ellen. Az első mér-
kőzést 2:1 arányban elvesztet-
ték a csehek, a másodikat pedig
1:0 arányban megnyerték.
Október 12. – 118. alkalom-
mal rendezték meg a világhí-
rű cseh lovasversenyt, a Par-
dubicei Nagydíjat, amelyet
Josef Bartoš zsoké nyert meg
Sixteen nevű lova nyergében.

November 1. – Dunaszerda-
helyen letartóztatások és
rendbontás kísérte a negyed-
órára félbeszakadt Dunajská
Streda–Slovan Bratislava
szlovák bajnoki labdarúgó-
mérkőzést, amelyre mintegy
ezer magyarországi szurkoló
utazott el. A botrányos mér-
kőzés a vendégek 4:0-s győ-

zelmével végződött. A rend-
őrségi akció diplomáciai
bonyodalmat okozott Ma-
gyarország és Szlovákia
között. Az esetre Gyurcsány
Ferenc magyar és Robert
Fico szlovák kormányfő is
kitért varsói találkozójukon.
November 30. – Šárka Záh-
robská cseh síelőnő meg-

nyerte a szlalom Világkupa 2.
versenyét Aspenben.
December 29–30. – A prágai

várban 2007 decemberében
debütált nagysikerű sí sprint-
verseny, a „Tour de sky” 2008.
évi szilveszteri állomását ezút-
tal a Kiállítási csarnok terüle-
tén felállított pályán rendez-
ték. A versenyt a norvég Nor
Arne Hetland nyerte meg, aki
ezzel az előző évben győztes
„nemzeti hőst”, Lukáš Bauer
cseh sielőt követte a trónon
második győztesként.

(Cseh és magyar sajtó
alapján összeállította:

Molnár Éva, Polgár László)

Június 9–29. – Csehország
labdarúgó válogatottja érem-
esélyesként érkezett a svájci-
osztrák rendezésű labdarúgó
Európa Bajnokságra. Karel
Brückner tanítványai azon-
ban a csoportmeccseken két-
szer kikaptak, és csak egy-
szer győztek, így végül nem
jutottak be a legjobb nyolc
közé.
Eredmények:
Svájc–Csehország 0:1
Csehország–Portugália 1:3
Törökország–Csehország 3:2

(pl)

EURO 2008 – FUTBALL EURÓPA BAJNOKSÁG

Augusztus 8–24. – Csehor-
szág olimpiai küldöttségének
eredménye: 3 arany és 3
ezüstérem. Csehország ezzel
a 24. helyen végzett az érem-
táblázaton
Augusztus 9. – Kateřina
Emmons női légpuskában sze-
rezte meg Csehország és a
pekingi olimpia első aranyér-
mét. 10-én a cseh David Kos-
telecký sportlövő győzött férfi
trappban 146 korong (121).
15-én szlovák aranyérmek
születtek: férfi C–1: Michal
Martikan (Szlovákia) 176.65
mp, férfi C–2: Pavol Hochsc-
horner, Peter Hochschorner
(Szlovákia) 190.82 mp, női

K–1: Elena Kaliska (Szlová-
kia) 192.64 mp. 22-én a cseh
Barbora Špotaková nyerte
meg a női gerelyhajítást. Cseh
ezüstérmesek: Ondřej Synek
(evezés, férfi egypár); Jaros-
lav Volf és Ondřej Štěpánek
(kenu kettes szlalom); Kateři-
na Emmons, (kisöbű sportpus-
ka összetett 50 m)
Augusztus 21. – A női labda-

rúgótorna döntőjét a pilzeni
Dagmar Damková futballbí-
rónő vezette. (pl)
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Kateřina Emmonsová
(Forrás: Týden)

Ondřej Synek,
Kateřina Emmonsová

(Forrás: Týden)
David Kostelecký
(Forrás: internet)

Szurkolók és a nyitómérkőzés belépői (Forrás: Mladá fronta és Pražský deník)

A cseh válogatott (Forrás: Týden)

Volf (fent) és Štěpánek
(Forrás: Týden)

Šárka Záhrobská szlalomozik
(Forrás: Lidové noviny) L
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Josef Bartoš és Sixteen
(Forrás: Týden kronika roku 2008)

Az első cseh olim-
piai bajnok:

Bedřich Šupčík
(balra, forrás:

Mladá fronta) és a
2008-as érmesek

Barbora Špotáková
(Forrás: Týden)


