
ZMĚNIT
REGION

ZPRÁVY  PODNIKÁNÍ  SPORT  NÁZORY  MAGAZÍN  TIPY  MIMINKA

On-line reportáž Vše o koronaviru Důležité rady Otázky a odpovědi Pro rodiče a děti 724 810 106 a 725 191 367
NONSTOP INFOLINKA

Speciál deníku
KORONAVIRUS

V ČESKU

Mapa nákazy
Situace v Česku dnes

nakažených ?
mrtvých ?
uzdravených ?
vyšetřených ?

KORONAVIRUS, RADY: Koronavirus na Klatovsku: Projděte si důležité informace, omezení

12.9.2019

Úvodní kolo powerchair hockey ligy se vydařilo
  

Klatovy - Ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech se v sobotu
uskutečnil memoriál Petra Sulanského a Filipe Jakeše, který byl zároveň
úvodním kolem nového ročníku Československé powerchair hockey ligy.

Úvodní kolo powerchair hockey ligy se vydařilo. | Foto: Deník/Daniela Loudová

První kolo tohoto florbalového sportu vozíčkářů se vůbec poprvé konalo mimo

Prahu a poprvé v historii této soutěže se odehrálo ve městě karafiátů. Místo

konání těchto tuhých florbalových bitev však nebylo jedinou novinkou.
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konání těchto tuhých florbalových bitev však nebylo jedinou novinkou.

Powerchair hockey ligy se poprvé zúčastnil slovenský tým BlueSky Butterflies

Bratislava a nově také pražský výběr Jaguars B.

Program „klatovského“ turnaje podléhal novému hernímu systému soutěže,

nejednalo se však o žádné razantní změny. Zachovalo se původní rozdělení

soutěže na podzimní a jarní část s tím, že z důvodu navýšení počtu týmů

odehraje každý s každým během základní části tři vzájemná utkání.

V Klatovech si čtyři zúčastněné týmy zahrály tři zápasy. Výjimkou bylo pouze

družstvo New Cavaliers Praha, které absolvovalo dvě utkání. Roli favoritů na

západě Čech potvrdili držitelé zlatého hattricku, hráči a hráčky z týmu Jaguars

Praha A, kteří vyhráli všechny zápasy se skóre 41:6.

Plzeňští Indiáni zvítězili ve dvou případech, nestačili pouze na suveréna

z hlavního města. Týmy Jaguars Praha B i New Cavaliers si do tabulky připsali

jednu výhru. Slovenský nováček BlueSky Butterflies sice v Klatovech nezískal

ani bod, ale díky své zapálenosti do hry si získal u všech vřelé sympatie.

Pořadatelé z Klatov, plzeňského klubu SK Indians a organizace LENOX pod

vedením předsedy Lukáše Kroupy odvedli skvělou práci, jejímž výsledkem bylo

bezproblémové sehrání turnaje, který si všichni aktéři i příznivci tohoto

netradičního sportu pochvalovali. Ostatně o tom pro Deník hovořil i předseda

spolku LENOX Lukáš Kroupa. „Myslím si, že se turnaj povedl. Takovým

indikátorem je pro nás fakt, že byli všichni spokojení, protože ohlasy máme

pozitivní. Jsem rád, že se povedlo zajistit i první komentovaný online přenos,

který si všichni chválili. Za nás prostě super,“ uvedl spokojený Kroupa.

Druhé kolo sezony 2019/2020 se uskuteční 26. října v Praze v Radotíně.

Výsledky 1. kola: SK Indians Plzeň – BlueSky Butterflies Bratislava 13:1, Ewsc

Jaguars Praha A – Ewsc Jaguars Praha B 20:0, BlueSky Butterflies Bratislava –

New Cavaliers Praha 0:14, SK Indians Plzeň – Ewsc Jaguars Praha B 6:1, New

Cavaliers Praha – Ewsc Jaguars Praha A 3:9, Ewsc Jaguars Praha B – BlueSky

Butterflies Bratislava 13:3, SK Indians Plzeň – Ewsc Jaguars Praha A 3:12.

Autor: Martin Mangl

12.9.2019   

Praha, Lenox, Plzeň, Klatovy, Radotín, Bratislava, Česko
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FOTO: Generálku rozhodl kanonýr Diviš
Poslední herní test před startem jarní poloviny divizní
skupiny A zvládli fotbalisté SK Klatovy…

Skoda Fabia
1.4 benzin
50000

Kia Sportage
2.0 lpg
110000

Mitsubishi Asx
1.6 benzin
150000
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Koronavirus brzdí i Tip ligu
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Nákaza během fotbalu. Už
třetina členů účastníka Ligy
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Andělky potrápily lídra. Kobra deklasovala
Neznašovy
O královnách zimní Dívčí amatérské fotbalové ligy
2019/2020 je už rozhodnuto, protože s…

Obsluha ostatních kotlů a
příbuzných zařízení
Obsluha ostatních kotlů…

Gastronomie Číšník, servírka
Číšníci a servírky…
25 000 Kč

Služby Uklízeč, uklízečka
Uklízeči ve stravovacích…
115 Kč
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Filmovému Krakonošovi
rozdrtili nohy, přesto
bojoval dál
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Obsluha ostatních kotlů…
30 000 Kč

25 000 Kč 115 Kč

Nejsou fotbaly, není soutěž. Koronavirus
brzdí i Tip ligu
Začátek populární tipovací soutěže čtenářů Deníku
s názvem TIP liga se letos na jaře bohužel…

Špatný led i další problémy. Ze závodu jsem
zklamaný, říká Kosnar
Další závod v Ice Cross Downhillu minulý víkend
absolvoval všestranný sportovec z Klatov Václav…

Hartmanice
Prodej bytu 1+1
1 400 000 Kč

Klatovy, Koldinova
Prodej domu
informace v RK

Křenice
Prodej domu
1 400 000 Kč

Na turnaji přípravek triumfovali malí
fotbalisté Nýrska
V útulné sportovní hale Základní školy Čapkova
v Klatovech se za účasti šesti družstev uskutečnil…

Klatovy sahají po třetí lize
Stolní tenisté KST Klatovy se v předposledním kole
divize představili na stolech svých soupeřů – ve Stříbře a
v Plzni na Sokole.

Natálie Vítovcová: Dělala jsem kurzy už i
telefonicky
Natálie Vítovcová z Janovic nad Úhlavou já známou
tvůrkyní z korálků, ale i různých technik…
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AKČNÍ LETÁKY

ANNONCE.CZ

Služby Uklízeč, uklízečka, 115 Kč

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářstv…

Zdravotnictví Dietní specialistka, 20 000 Kč

Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hot…

Výroba Obsluha strojů, 18 000 Kč

Gastronomie Pomocníci v kuchyni, 17 000…

Doprava a logistika Skladník, 25 000 Kč

Obchod Prodavač, prodejce, 120 Kč

+ PODAT INZERÁT + PRODAT AUTO

CARS.CZ

Audi Q7 první majitel, servisní knížka, kou…

Audi A4

Audi A5

Audi A6

Audi A3

Audi A4

Audi A4

Audi Q5

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130 M…

Peugeot 208 Allure 1,2 PureTech 82k,ČR

Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech 130k M…

Peugeot Rifter Allure 1,5 BlueHDi 100k M…

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 110 …

Peugeot 301 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100k

Peugeot 308 ACTIVE 1.2 PureTech 110k M…

Peugeot 3008 ALLURE 1.2 PureTech 130k…

+ PRODAT NEMOVITOST

REALCITY.CZ

Křenice Prodej domu

Klatovy, K Čínovu 910 Pronájem bytu 1+1

Chudenín Prodej domu

Nýrsko, Klatovská 630 Prodej domu

Železná Ruda, U Řezné 367 Prodej bytu 3+…

Švihov, Kolářova Prodej bytu 3+1

Měčín Prodej domu

Klatovy, Aretinova Pronájem bytu 2+kk
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