22 SPORT KARLOVARSKÉHO KRAJE
Český šerm zabodoval na
světové scéně, zásluhu na tom
měl i Karlovarák Rubeš
Šerm
JIŘÍ LINHART

Karlovy Vary – Uplynulý víkend přinesl českému šermu
úspěch, jaký by v bulváru byl
označený za „bombastický“, a
nás může těšit to, že se na něm
podílel i karlovarský reprezentant Martin Rubeš. Dějištěm byla maďarská metropole, kde se konal jeden ze tří nejvýznamnějších turnajů Světového poháru „Grand Prix
Budapest“.
„Světový pohár se skládá z
osmi turnajů, jen tři z nich jsou
ale vypsány jako Grand Prix.
Platí pro ně zvláštní pravidla,
šermují například společně
senioři a seniorky, získané
body se násobí koeficientem
1,5, turnaj trvá tři dny a musí
ho přenášet Eurosport. První
takové divadlo se odehrávalo
v prosinci v katarském Doha,
druhé teď v Budapešti a třetí
přijde na řadu v květnu v Rio
de Janeiro,“ vysvětluje pozici
maďarského klání šéftrenér
šermířů Lokomotivy Martin
Rubeš starší.
Je zcela pochopitelné, že
turnaj této velikosti patří mezi největší světová lákadla, a
tak se na startu Grand Prix
Budapest v pátek sešlo 294 nejlepších kordistů z celé planety. Karlovarský junior Martin
Rubeš se mezi nimi držel
skromně v pozadí, jak ostatně
odpovídalo i jeho postavení na
792. příčce ve světovém ranku
seniorů. To ale platilo jen na
startu, v turnaji samém už se
bralo z jiného soudku.
„Už v pátečních předkolech
předvedl výkon z říše snů,
když v nadupané skupině ne-

našel jediného přemožitele a
série šesti vítězství ho katapultovala přímo mezi 64 nejlepších do nedělního hlavního
turnaje. Už to by byl úspěch,
ale zdaleka to nekončilo. V napínavém vyčkávacím souboji
o postup do 32 proti Uymadovi
z Japonska Martin v prodloužení vyhrál 8:7, a po dalším
dramatickém souboji s Polákem Mikolaiczakem, kterého
s obrovským štěstím porazil
opět o jediný zásah 10:9, postoupil mezi skutečnou elitu
do šestnáctky,“ neskrýval
nadšení nad výkony svého syna Rubeš starší.
Karlovarského juniora nakonec zastavil až Francouz
Ivan Trevejo, který je jednou
ze stále aktivních legend světového šermu. Muž, který na
olympiádě v Atlantě 1996, tedy
v roce, kdy se mladší Rubeš
narodil, vybojoval stříbrnou
medaili.
„Úžasný úspěch, který
Martina v pořadí Světového
poháru posunul o těžko uvěřitelných 668 míst na 124. příčku a zajistil mu místo v české
seniorské reprezentaci, nebyla v Budapešti zdaleka jediná
česká pecka,“ podotkl Rubeš
starší. „O tu největší se postaral Pavel Pitra, který skončil
na třetím místě, a další přidal
Jirka Beran, který byl sedmý,
a vůbec poprvé v historii Světového poháru tak byli v elitní
šestnáctce tři Češi,“ dodal.
Grand Prix Budapest: 1.
Nikolai Novosjolovest (Estonsko), 2. Ivan Trevejo (Francie), 3. Benjamin Steffen (Švýcarsko) a Pavel Pitra – 7. Jiří
Beran, 14. Martin Rubeš, 44.
Martin Čapek, 128. Richard
Pokorný, 141. Matyáš Ambrož
(všichni ČR).

Basketbalistky Lokomotivy hrají v neděli v Ostravě a tento zápas naznačí, zda je čeká baráž
JAN ČECH

Karlovy Vary – Utkání mezi
basketbalistkami karlovar-

ŽBL, sk. A2
BK Lokomotiva
ské Lokomotivy a domácím
SBŠ Ostrava hodně napoví,
zda se začne tým z lázeňské
metropole už připravovat na
baráž, a nebo zda stále bude ve
hře a prolínací soutěži se vyhne. Utkání v hale ve Stodolní
ulici začne v neděli od 14:30 hodin.
Manažer
karlovarského
celku věří v úspěch. „Víme, že
nás nečeká nic jednoduchého,
ale pokusíme se o malý zázrak. Do zápasu nastoupíme
jen s osmi nebo dokonce se

Hokejbal
CSKA K. Vary
Startuje nadstavba
I. národní ligy
K. Vary – Hokejbalisté CSKA
Karlovy Vary v neděli vstoupí
do nadstavbové části I. ligy z
prvního místa. Jako první se
představí v Praze – Horních
Měcholupech, kde má základnu celek Hostivaře. Utkání se
hraje od 13:30 hodin.
Ve II. lize sever, kterou jinak hraje rezerva CSKA, je
tento týden volno a v lize staršího dorostu hrají karlovarští
mladíci doma. Ti přivítají na
hřišti v Bohaticích v sobotu od
12:00 tým Nového Strašecí. (jč)

JIŘÍ LINHART

BLANKA SEDLÁČKOVÁ (v bílém) zřejmě bude muset i v nedělním
utkání v Ostravě nastoupit na pozici rozehrávky. Foto: Deník/Jan Čech

Plavání

NA motýlkářské trati Vendy Dušková. Foto: Archiv SK KONTAKT
ohromujícím náskokem 166
bodů, letos by si to mohla zopakovat,“ věří Řehořková.
Hostitelským městem Pohárku jsou od založení závodu
Karlovy Vary, jeho plavecká
část se už ale několik let odehrává v městském bazénu v
Sokolově, kde je více prostoru
a lepší zázemí zejména pro vozíčkáře a jejich nutný doprovod. Závody, nad nimiž drží
patronát legenda českého dostihového sportu Josef Váňa,
jsou nesmírně atraktivní akcí
nejenom pro jejich přímé
účastníky, ale i pro diváky.
„Tady mají možnost sledovat
na špičkové úrovni zorganizovanou akci s mimořádnou
atmosférou a výkony plavců,
kteří se ve vodě často pohybují tak, že na nich jejich handicap téměř nepoznáte,“ slibuje
Štěpánka Řehořková.
Závody budou v sokolovském bazénu zahájeny v 9.15
slavnostním nástupem, plavat se bude od 9.30 do 13.00 a od
13.45 do 17.00, vyhlášení výsledků pak bude součástí slavnostního večera všech účastníků a hostů soutěže, který v
karlovarském Lázeňském hotelu Thermal začíná ve 20.00
hodin.

sedmi hráčkami. Nemůžeme
použít juniorky, které hrají
svá utkání a navíc máme i tři
zraněné holky. Mimo hru je
Maria Blazejewski, která má
výron, a z posledního zápasu
na Slavii si otřes mozku odvezla Ulrika Holmqvist. Problémy má i rozehrávačka
Ariel Tomas,“ vypočítává
manažer týmu ztráty.
Na výsledky I. ligy se ale v
Karlových Varech ještě nekoukají. „Začneme se o to intenzivně zajímat, až to bude
reálné. Stále máme naději se
baráži vyhnout, tak proč se
věnovat týmům, jako je Sparta, Pardubice a dalším. Pevně
doufám, že se holky dokáží
zmátořit a podaří se jim konečně vyhrát. Už jen proto,
aby si samy dokázaly, že basketbal stále hrát umí,“ uzavírá Roman Maleček.

Florbal ovládne o víkendu Františkovy Lázně
JAN ČECH

Karlovy Vary – Florbalové
soutěže se již pomalu blíží ke
svému konci. II. liga juniorů a

Florbal
její turnajové klání 21. kola
ovládne v neděli halu ve Františkových Lázních.
Ve Františkových Lázních
se od 10 hodin střetnou celky
karlovarského
Hurricanu,
USK Akademik Cheb, DDM
Kadaň, České Lípy a Lovosic.

Poslední utkání je na programu od 16:00.
Na stejném místě se bude
hrát i v sobotu a body se budou rozdělovat ve dvou soutěžích. Jako první se bude dohrávat 14. kolo Ligy starších
žáků a karlovarští Hurricani
si to rozdají se Slavií VŠ Plzeň. Začne se v 9 hodin ráno.
Následovat bude kompletní
program 21. kola a postupně se
na palubovce představí DDM
Stod, Kerio Plzeň, Slavia VŠ
Plzeň, Sokol Rokycany a karlovarští Hurricani. Ve stejné
soutěži se pak Baník Sokolov

Jaromír Kverka byl jmenován
sportovním manažerem
Karlovy Vary – Na středečním zasedání vedení klubu
bylo rozhodnuto, že Jaromír

HC Energie

Karlovy Vary – Už zítra bude
v sokolovském městském bazénu odstartována jedna z nej-

běžném životě,“ přibližuje poslání KONTAKTu bB předsedkyně karlovarské pobočky
Štěpánka Řehořková.
Pohárek je nesporně nejviditelnější akcí pořádanou
karlovarskou
pobočkou
KONTAKTu bB a sportovním
klubem SK KONTAKT Karlovy Vary. Ten se výchově plavců s nejrůznějšími typy postižení věnuje dlouhodobě a systematicky a patří v tomto oboru k nejúspěšnějším v republice. Soustřeďuje na šest desítek handicapovaných plavců z
celého Karlovarského kraje,
převážně v kategoriích žactva
a mládeže, a vychoval už několik závodníků, kteří patří
mezi naděje českého paralympijského plavání. „Patří k
nim určitě pilní sběratelé medailí Vendy Dušková, Nikol
Habermannová a Milan Man,
kteří byli také našimi největšími nadějemi pro letošní Pohárek. Bohužel jsme nepočítali s výpadkem Milana Mana,
který se léčí z mononukleózy.
Hlavní hvězdou našeho družstva tak bude sedmnáctiletá
Vendy Dušková, která bude
obhajovat loňské vítězství ve
společné kategorii juniorů a
juniorek. Loni ji vyhrála s

pátek 27. března 2015

Duel, který ukáže další směr

V sokolovském bazénu se bude zítra bojovat o
„Pohárek 2015“ zdravotně postižených plavců

větších akcí zdravotně postižených sportovců v České republice a vůbec největší v Karlovarském kraji, 13. ročník závodů tělesně postižených
plavců „Pohárek 2015“. Mítink organizuje karlovarský
sportovní klub SK KONTAKT
a občanské sdružení KONTAKT bB, které dlouhodobě
programově usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně
postiženými a zdravou populací především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života.
„Stejně, jako zdravá většina, mají i lidé se zdravotním
postižením potřebu porovnávat se mezi sebou formou
sportovního zápolení, a proto
jsou sportovní kluby zakládány při všech střediscích sdružení KONTAKT bB. Ideálním
prostředím a prostředkem pro
jejich činnost jsou voda a plavání, které v sobě ideálně spojuje všechny prvky, jež vedou
k naplňování našeho hlavního poslání. To, že si naši klienti osvojí schopnost samostatně se pohybovat ve vodě,
má totiž přímý dopad na
schopnost jejich samostatného a sebevědomého pohybu v

deník

Kverka st. od 1. dubna obsadí
funkci sportovního manažera. V uplynulé sezoně zůstala
tato pozice neobsazena. Úkolem bývalého asistenta trenéra bude sestavení kádru Amužstva pro novou sezonu,
sledování zápasové i tréninkové výkonnosti hráčů, skauting pro akademické týmy a
trénink individuálních dovedností mladých hráčů.
Novou posilu managementu představuje generální manažer Miroslav Vaněk: „Jaromír Kverka je bývalý útočník,
který dlouhodobě působil v
extralize. Po skončení kariéry
prošel našimi mládežnickými
kategoriemi, kde získával
zkušenosti jako trenér. Několik sezon pracoval také u týmu juniorů a u A-mužstva. Jaromír je dnes tělem i duší pa-

triot našeho klubu. Má velký
cit pro vytipovávání kvalitních a talentovaných hráčů,
což několikrát prokázal, když
v minulých letech působil jako skaut pro získávání posil do
mládežnických týmů.“
Miroslav Vaněk dále popisuje úkoly, které nového sportovního manažera čekají. „V
první řadě bude mít na starost
sestavení kádru pro sezonu
2015/16, a to ve velmi úzké spolupráci s trenéry A-mužstva.
Vedení klubu má představu o
posílení o 3-4 útočníky a 2-3
obránce. Vrátí se také ke své
práci skauta mládežnických
týmů a bude pokračovat i v
činnosti trenéra dovedností u
týmů akademie (junioři, starší a mladší dorost), kde se věnuje především zkvalitňování
individuálních činností hráčů, jako je technika hole nebo
technika střelby. Jako sportovní manažer bude mít také
za úkol bedlivě sledovat výkonnost jednotlivých hráčů v
utkáních a také jejich nasazení a práci v přípravě.“ (jč, ms)

představí ve Kdyni. Celodenní klání uzavřou zápasy juniorů ve III. lize. První zápas začne ve 14:30 a poslední pak v 18
hodin. Mezi týmy se představí
opět Kerio Plzeň, Horšovský
Týn, DDM Stod a sokolovský
Baník.
Florbalově živo bude i ve
sportovní hale v Chodově, kde
se odehraje turnajové klání 21.
kola ligy elévů. Turnaj začne v
9:00 a postupně se představí
dva týmy Baníku Sokolov, Batesta Chodov, MDDM Ostrov,
dva celky Hurricanu KV a
Akademik Cheb.

Házená
Házenkářky hrají na
palubovce posledního
Cheb – Druholigové házenkářky Lokomotivy Cheb se v
17. kole II. ligy představí na palubovce posledního týmu tabulky v Milevsku. Svěřenkyně chebského trenéra Prokeše
mají co napravovat. Naposledy totiž doma podlehly Astře
Praha 26:33 a kde jinde vyhrát
než na půdě posledního Milevska. Utkání na jihu Čech se
koná v neděli a rozehráno bude ve 13:30 hodin.
(jč)

Dostihy
Sezonu zahájí Den
evropské šlechty
Karl. Vary – Dostihová sezona má sice do svého startu v
Karlových Varech ještě měsíc
čas, ale už dnes je možné přihlásit koně v šesti rovinových
dostizích a jedné steeplechase, které se konají 25. dubna
při Dni evropské šlechty. (jč)

Jarní soutěž s pivovarem Gambrinus
Sportovní redakce regionálních Deníků si pro fanoušky
kopané připravila soutěž s
orosenou výhrou.
Vylosovaní a zároveň nejaktivnější soutěžící se mohou těšit na padesátilitrový
sud piva Gambrinus 10°.
Jak soutěž bude dlouho
trvat a jaká jsou pravidla?
Soutěž se rozeběhne v polovině března a končí 29. června 2015, kdy je také uzávěrka.
Výsledky budou vyhlášeny v
Deníku o den později.
Pravidla jsou jednoduchá.
Stačí správně odpovědět na
dvě soutěžní otázky a odevzdat nebo poslat kupon do
redakce Karlovarského deníku, třída TGM
32, Karlovy Vary, PSČ 360 21.

Jan I. Brabanský byl
druhorozeným synem brabantského vévody Jindřicha III. a Adély, dcery Huga Burgundského. Nás ale
zajímá, čí byl Jan I. Brabanský, po kterém je pojmenováno pivo Gambrinus, pradědečkem?...............
.................................................
.................................................
.................................................
Kolik piva Gambrinus se
vypije během utkání Synot
ligy mezi Viktorií Plzeň a 1.
FC Příbram? Zápas je na
programu ve 30. kole. ..........
.................................................
.................................................
.................................................
Účastnit se soutěže mohou
hráči starší 18 let.
Jméno a příjmení.............
.................................................

.................................................
Adresa................................
.................................................
.................................................
Telefon ..............................
.................................................
www.gambrinus.cz

