SPORTHÍREK CSEHORSZÁGBÓL
2007. július 1—december 31.

(Forrás: Týden)

2007. július. – Négy évi másodosztálybeli szereplés után a prágaiak kedvelt csapata, a Bohemians végre visszakerült az első
osztályba. A „kengurusok” így
ismét a legjobbak között szerepelhetnek.

2007. július 20. – A cseh Petr
Nedvěd és a szlovák Zigmund
Pálffy jégkorongozók úgy döntöttek, hogy pályafutásukat otthon folytatják az észak-amerikai
profiliga helyett.

Sparta Prahától a német VfL
Wolfsburghoz szerződött.
2007. augusztus 19. – Nyolcadszor is Jaromír Jágr lett a
2006/2007-es évad legjobb cseh
jégkorongozója.
2007. augusztus 19. – A gyorsaságimotoros-világbajnokság csehországi futamán, Brnóban Talmácsi Gábor a negyedik helyen végzett a 125 kcm-esek között. Talmácsi előtt a harmadik helyen a
cseh Lukáš Pešek végzett.
2007. augusztus 21. – Petr
Čech, a Chelsea válogatott kapusa a 2006/2007-es idényben
harmadszor lett Csehország legjobb labdarúgója:

Petr Nedvìd hazai színekben

(Forrás: Právo)

(Forrás: MF Dnes)

2007. július 28–29. – A csehországi Račicében megrendezett
ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon a magyar válogatott hét
első és egy harmadik hellyel az
éremtáblázat első helyén végzett. A női kajakosok minden
számot megnyertek.
2007. augusztus 12. – Montreali hír szerint Radek Štěpánek és
Martina Hingis teniszezők szakítottak egymással.

2007. augusztus 22. – Szávay
Ágnes a New Haven-i tornán legyőzte Daniela Hantuchovát, ezzel első toptízes győzelmét aratta.
2007. augusztus 26. – Csehország
nyerte meg a négy nemzet részvételével rendezett jégkorong-utánpótlásversenyt Miskolcon.
2007. augusztus 27. – Az újságírók Prágában rendezett teniszvilágbajnokságán egy arany-, és
három bronzérmet szereztek a
magyar versenyzők.
2007. augusztus 31. – Az oszakai atlétikai világbajnokságon a
cseh Barbara Špotáková győzött
a női gerelyhajításban 67,07 méterrel. A tízpróbát a világcsúcstartó cseh Roman Šebrle nyerte.

(www.raisport.rai.it és LN)

2007. augusztus 13. – Jan Šimunek, a cseh labdarúgó válogatott
kapitánya – 150 millió koronás
(1,36 milliárd forint) vételárért a

Barbora Špotáková
(Forrás: Sport magazín)

2007. szeptember 3. – Pozsony-

ban 76 éves korában elhunyt Viliam Schrojf, aki a csehszlovák
válogatott kapusa volt az 1962es labdarúgó-világbajnoki döntőben.
2007. szeptember 4. – Pavel
Bém prágai főpolgármester és
Milan Jirásek, a Cseh Olimpiai
Bizottság elnöke aláírta azt a
nyilatkozatot, amelyben Prága
hivatalosan bejelentette igényét
a 2016-os nyári olimpiai játékok
megrendezésére. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottsághoz a szeptember 12-i határidőig hat pályázat érkezett be: Prágán kívül
Chicago, Tokió, Rio de Janeiro,
Madrid és Doha nyújtotta be.
2007. szeptember 7. – A Sparta
Praha fegyelmi bizottsága náci
üdvözlésre emlékeztető karlendítés miatt 200 ezer koronás pénzbüntetésre ítélte Pavel Horvathot,
a focicsapat középpályását.
2007. szeptember 18. – Hét évvel halála után utcát neveztek el
Prágában Emil Zátopekről, minden idők egyik legjobb hosszútávfutójáról.
2007. október 2. – Budapesten
leváltották Jindřich Novotnýt, az
Újpest jégkorongcsapatának vezetőedzőjét.
2007. október 23. – Két mérkőzésre eltiltották Pavel Nedvědet,
az olasz labdarúgó-bajnokságban második helyen álló Juventus cseh játékosát, mert a két
nappal korábbi, Genoa elleni találkozón könyökkel megütötte
ellenfelét.
Pavel
Nedvěd
(Forrás:
Blesk)

2007. november 2. – Bevonták
Milan Barošnak, az Olympique
Lyon labdarúgócsapat cseh csatárának jogosítványát, miután 271
km/órás sebességgel száguldott
Lyon felé az A42-es autópályán.
2007. november 12. – Térdsérülést szenvedett Pavel Kubina, az
észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Toronto
Maple Leafs sztárhátvédje.

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK

2007. november 21. – Csehország labdarúgó válogatottja utolsó selejtező mérkőzését játszotta
Cipruson, és 2-0 arányban nyert.
Ezzel Németországot megelőzve
(!), a csoport első helyén jutott ki
a 2008-as osztrák–svájci közös
rendezésű Európa bajnokságra.
A csehek a csoportmérkőzések
során mindkét alkalommal legyőzték Szlovákia együttesét is
(3-1 és 3-0 arányban).

(Forrás: Týden)

2007. november 24. – Miroslav
Beránek, a címvédő DVSCTEVA labdarúgócsapatának cseh
vezetőedzője távozott az együttestől.
2007. november 24. – A csehországi Šumperkben született, kanadai színekben versenyző Jan
Hudec nyerte a 2007-2008-as
Világkupa-sorozat első lesiklóversenyét, amelyet Kanadában,
Lake Louisban rendeztek meg
2007. december 8. – A 2004ben rendezett Bystrc–Vitkovice
második ligás mérkőzésen történt bundázás miatt három játékost és két klubtisztviselőt négytől hét évig eltiltottak a labdarúgástól.
2007. december 27–2008. január 5. – Liberecben és Pardubicében rendezték a 2008. évi ifjúsági (U20-as) jégkorong világbajnokságot, melynek során december 31-én Csehország Szlovákiával játszott, és 5-2 arányban
győzött. A tornán a cseh válogatott az 5. helyen végzett.
2007. december 28. – A „teplicei
Baggio-ként” emlegetett tehetséges labdarúgóért, Martin Feninért, aki a kanadai U20-as világbajnokságon ezüstérmet szerzett
cseh válogatottban is bizonyított,
több nyugati klub mellett az Eintrach Frankfurt is bejelentkezett.
(Cseh és magyar sajtó alapján
összeállította: Molnár Éva
és Polgár László)
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