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SPORT | Teplicko
Zemanová získala senzační páté místo

Draci rozesmutnili
ve Slaném zlatého
hocha z Nagana

Teplická judistka na
mistrovství Evropy
jednadvacítek své trenéry překvapila

Slaný – Martin Procházka,
který byl u triumfu českého
národního hokejového týmu v legendárním Naganu,
nyní trenér HC Řisuty, byl
ve středu večer hodně
smutný. Ve Slaném, kde
hrají Řisuty svá domácí
utkání, jim vyplenili led bílinští Draci. Ve svém druhém utkání nového ročníku
II. hokejové ligy vyhrály 4:2
a poprvé v sezóně tak slaví
tři body.
Bílina dokázal vyhrát
první třetinu, i když tahala
za kratší konec. Šance domácích Buldoků ale ustála a
sama Procházkou udeřila.
Ve druhé části hry vedli
hosté už o tří góly, Řisuty se
ale probudily a zbraně ani
zdaleka nesložily; dvěma
brankami se na Draky dotáhli. Dali dokonce tři, platit
ale mohly jen dvě, tu třetí
totiž dal hráč, který nebyl
uveden v zápise o utkání.
V poslední periodě se Řisutští snažili o vyrovnání,
brankář Bíliny Kurakou byl
ale proti. Draci se však pouze nebránili, i oni dokázali
být patřičně nebezpeční.
Dvě minuty před koncem
volný Hrdlička čtvrtou
brankou pojistil svým barvám vítězství.

KULÍKOVÁ STATOVALA
JEN V DRUŽSTVECH
Tepličanka v juniorské
kategorii startuje teprve
prvním rokem. Po celý rok
se připravovala na řadě domácích a mezinárodních
kempů se svou oddílovou a
reprezentační kolegyní Míšou Kulíkovou. Ta bohužel
po přechodu do vyšší váhové kategorie svou loňskou
nominaci a start na této
významné soutěži nezopakovala, když zůstala od no-

TEPLICKÁ HVĚZDA Věra Zemanová v boji o bronz s Francouzkou Cysique. Foto: archiv klubu

minace jen opravdu malý
krůček. Svou roli sehrála i
maturita a zkoušky na vysokou školu. Skloubit totiž
školu s přípravou reprezentanta v judu, není vůbec
jednoduché a vyžaduje to
absolutní zodpovědnost a
odříkání. Kulíková ale jakožto jednička své váhy do
63 kg dostala příležitost
startovat alespoň v pětičlenném českém týmu v
soutěži družstev.
PŘÍPRAVA BYLA
VELMI TVRDÁ
Příprava začala už vloni v
zimě v Japonsku a pokračovala až do konce letošního
léta. Závodnice postoupily

Teplice – Tradiční fotbalový
„kudykam“ je velmi bohatý.
Udrží si Bílina v krajském
přeboru svou formu? Tu má
ve stejné soutěži i modlanský Baník. Vzhůru na fotbal!

ČTENÁŘŮ DENÍKU
HRAJTE O HLAVNÍ VÝHRU
– SUD PIVA GAMBRINUS
a každý týden o sadu
plechovek piva Gambrinus.
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1. Bílina – Litoměřicko B (KP)
2. Modlany – Jiřetín/Litvínov (KP)
3. Krupka – Jílové (KP)
4. Oldřichov – Střekov (I.A)
6. Duchcov – Kostomlaty (I.B)
8. Hostomice – Sobědruhy (OP)
9. Lahošť – Soběchleby (OP)
10. Novosedlice B – Suché (III)
(díky tomuto číslu získáte 2 body navíc):

111546

(celkový počet vstřelených branek ve výše uvedených zápasech):

HRAJI ZA TÝM:
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Okresní přebor: Oldřichov B – Háj (15), Bílina B –
Unčín (15.30).

I. A třída, skupina A:
Oldřichov – Střekov (16.30).

III. okresní třída: Modlany B – Košťany (14).

I. B třída, skupina B:
Hrob – Černiv (10.15), Dubí –
Ohníč (13), Duchcov – Kostomlaty (14).

1. liga starších žákyň: FK
Teplice – Dukla Praha
(10.30, Stínadla č. 3).

Neděle 24. září

FOTBALISTÉ KRUPKY hostí v sobotu odpoledne Jílové. Nakolik se
sympatický areál zaplní diváky? Foto: Deník/František Bílek

Dubí jde už také do boje

7. Osek – Trnovany (OP)

SUPERTREFA

III. okresní třída: Rtyně
– Kladruby (15), Novosedlice
B – Suché (15.30), Bořislav –
Ohníč B (16).

Krajský přebor: Bílina –
Litoměřicko B (15), Modlany
– Horní Jiřetín/Litvínov
(16.30), Krupka – Jílové
(16.30), Srbice – Modrá
(16.30).

Okresní přebor: Proboštov B – Novosedlice (10.15),

5. Dubí – Ohníč (I.B)

BONUSOVÝ KÓD

HC Řisuty – HC Draci
Bílina 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
Branky a nahrávky: 32.
Kužel (Vildumetz, Vyskočil),
34. Keller (Petržílka) – 19.
Procházka (Petráš, Bohm),
23. Komínek (Procházka,
Bohm), 24. Krastenics (Štěpánek, Hrdlička), 58. Hrdlička (Kýhos, Mála).(fbi)

Osek – Trnovany (14), Lahošť – Soběchleby (14),
Hrobčice – Dubí (15), Hostomice – Sobědruhy (15).

Sobota 23. září

Své tipy odevzdejte nejpozději do pátku 22. září do 16 hodin na adresu redakce
Teplického deníku: Kapelní 4, Teplice, nebo tipujte na www.denik.cz. Správný tip =
plus 2 body, špatný tip = minus 1 bod. Každý hráč může poslat jen jeden tiket.
Chcete-li mít zajištěný kupon, předplaťte si Teplický deník.

MŮJ TIP

LOS ZEMANOVÉ
VŮBEC NEPŘÁL
Zemanovou v Mariboru
nečekal vůbec lehký los, s
čímž ale musí každý, kdo na
Evropě startuje, počítat. Do
prvního kola jí přiřkl Mongolku startující v barvách
Ázerbájdžánu, účastnici le-

tošního MS dospělých, mistryni Asie Munkhtsedev.
Zemanová si se svou soupeřkou poradila na jedničku,
když ji dvakrát dokázala
hodit a s převahou zvítězit.
V dalším kole ji ale měl čekat ještě tvrdší oříšek, nasazená trojka turnaje Belgičanka Liebel. S tou Věrka
ještě nikdy nedokázala zvítězit, i když zápasy byly
vždy vyrovnané. Jinak tomu
nebylo ani tentokrát a duel
se posunul až do prodloužení. V něm v sobě našla
více sil teplická judistka a
zvítězila hodem na wazari.
V boji o vítěze skupiny zástupkyně českého juda a
teplického Pro Sportu nara-

Kam o tomto víkendu na fotbalová utkání?

TIP LIGA

6 . kolo

devět tvrdých tréninkových
fází týdně, krom juda a klasické posilovny nechyběly
ani tréninky atletické či
vzpěračské. Vrcholem přípravy pak byl kemp v
Ázerbájdžánu s místním reprezentačním týmem. To
vše přispělo k vynikající
připravenosti teplických závodnic.

ŠKODA, MOHL
TO BÝT BRONZ
S Francouzkou a jednou z
hlavních favoritek na zisk
titulu sváděla Tepličanka
dlouho vyrovnaný boj. Jediné zaváhání jí ale nakonec
stálo cenný kov. Páté místo
bylo i tak hodně nad očekávání trenérů a předčilo i
ty nejtajnější sny. Takový
výsledek prvním rokem v
kategorii juniorů udělalo
opravdu minimum Čechů v
historii. Zemanová navíc
potvrdila vynikající výkonnost, když se stejně jako
vloni v dorostu, prala o medaile i na letošním juniorském evropském šampionátu. Skvělou výkonnost
potvrdila pak i v soutěži
družstev, kde skvělými výkony pomohla spolu s Kulíkovou k vynikajícímu sedmému místu českého dívčího týmu.
Teplická děvčata nyní
budou pokračovat v přípravě na další vrcholné turnaje.
Zemanová na mistrovství
světa, které se nakonec
místo Severní Koreje bude
konat v Chorvatsku, a Kulíková na ME U23. (red)

Uděluji tímto společnosti
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. výslovný
souhlas ke zpracování mých shora uvedených osobních údajů, a to do písemného
odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí
své právo kdykoliv udělený souhlas odvolat
a svá další práva dle příslušných obecně
závazných právních předpisů, zejména
přístup k osobním údajům a jejich ochrany.
Podpis: .............................................................

Teplice – V prvním kole
mělo Dubí, vicemistr okresní hokejbalové ligy volno, o
víkendu už jde do boje.
Ve 2. kole se dubští borci
utkají s trnovanskou Žízní,
která v úvodním kole poněkud překvapivě prohrála s
Krupkou 2:4. „Naše ambice?
Chceme opět vystoupat na
vrchol a sebrat Perle titul.
Samozřejmě vím, že to nebude nic lehkého, Perla bude mít opět jistě kvalitní
tým a osobně si myslím, že
především Rondo Teplice
bude chtít narušit již tradiční finále Dubí – Perla,“
říká před prvním zápasem

sezóny vedoucí Dubí Martin
Rus. Zápas Dubí – Žízeň začne v Proboštově v sobotu v
10 hodin. Krupští budou
hrát o 24 hodin později na
svém stadionku s Kings
Teplice. Vzhledem k tomu,
že se v úvodním dějství
proti Trnovanům předvedli
ve slibné formě, jdou do
souboje jako favorit. „Roli
favorita přijímáme. Chceme
vyhrát a vést tabulku,“ tvrdí
kapitán Krupky Radek Andres mladší. Druhé kolo
uzavře v neděli (12.30) v
Proboštově střetnutí mistrovské Perly Řetenice s
Rondem Teplice. (fbi)

1. liga mladších žákyň:
FK Teplice – Dukla Praha
(12.15, Stínadla č. 3). (fbi)

INZERCE

GOLF RESORT BARBORA, OLDŘICHOV 226

GOLFBARBORA.CZ

dbi_1014746-02

Teplice – Ve slovinském
Mariboru se uskutečnil evropský šampionát kategorie
do 21 let v judo.
Na tento sportovní svátek
se z českých juniorů do
soutěže jednotlivců nominovali čtyři závodníci. Postupová kritéria jsou velmi
tvrdá a tak se může stát a
stává se, že se turnaje nezúčastní žádný český zástupce. Už samotná nominace na Evropu je považována za velký úspěch, soutěže se účastní jen ti nejlepší evropští borci. Navíc z
každé země mohou startovat pouze dva nejlepší závodníci, kteří splní postupová kritéria. O to radostnější byla pro teplické judo
účast závodnice Pro Sportu
Věry Zemanové ve váze do
57 kg.

zila na další z favoritek turnaje, Holanďanku Van Krevel. I s tou svedla vyrovnaný
duel, když se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. Nakonec ale přeci jen
těsně zvítězila zkušenost a
Zemanová zamířila do boje
v opravách. Tam jasně pěti
hody přejela svou chorvatskou protivnici a postoupila
do boje o bronz.

