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Hokejbal, I. a II. liga

Dorostenci bojují

CSKA dvakrát doma,
druholigisté venku
Karlovy Vary – Na hokejbalovém hřišti v Karlových Varech – Bohaticích se o víkendu
představí pouze tým CSKA
Karlovy Vary, který v I. lize
bude hostit vždy od 11 hodin
Nové Strašecí (sobota) a ALPIQ Kladno B (ne).
Druholigová Černá Plzeň
Karlovy Vary se představí v
Ústí nad Labem, kde si to rozdá s Bazzy Děčín. Vikingové se
představí v hokejbalové lize v
Mostě, kde budou bojovat o body s Nordics Most.
(jč)

Házená, II. liga žen

Volejbalové soutěže

Lokomotiva zajíždí
do Strakonic

Soutěže dospělých čeká poslední kolo

Cheb – Házenkářky Lokomotivy Cheb se v sobotu od 16 hodin představí na palubovce ČZ
HBC Strakonice 1921. Oba
soupeře v tabulce dělí jediný
bod a souboj tak nabídne přímou konfrontaci celků z pátého a šestého místa.
Strakonice v posledním kole dokázaly uspět na hřišti Slavoje Tachov. Naopak Lokomotiva nestačila doma na
Turnov, ale případným vítězstvím může poskočit až na
čtvrtou příčku tabulky.
(jč)

Florbalové soutěže

Liga dorostu U17

Dorostenci Hurricanu
hrají v Ústí nad Labem

Buldoci hrají doma

Karl. kraj – Ligové dorostence karlovarského Hurricanu
čekají v sobotu dvě utkání v
Ústí nad Labem. Nejprve se od
11:30 hodin postaví domácímu
Florbalu Ústí. Od 14:30 je pak
čeká souboj s týmem Lovosic.
Druholigový dorost Baníku
Sokolov pořádá v hale ve
Františkových Lázních jednodenní turnajové klání. Zápasy začínají v sobotu v 9 hodin ráno a poslední zápas bude rozehrán ve 12:30 hodin.
Kromě Baníku se ještě divákům představí Slavia VŠ Plzeň, Sokol Rokycany a FBŠ
Kerio Plzeň.
Hrají se i zápasy v lize mladších žáků. Baník Sokolov se
představí v Rokycanech. Hurricani zavítají na palubovku
Jiskry Domažlice.
(jč)

Basketbal, ŽBL

Lokomotiva se
postaví Nymburku
Karlovy Vary – V neděli očekává fandy ženského basketbalu po čtrnácti dnech další
domácí utkání, ve kterém
změří síly ženské áčko basketbalové Lokomotivy s týmem DSK Basketball Nymburk. Přestože hostující tým
již od účasti v baráži nemůže
zachránit ani vítězství v tomto utkání, určitě se diváci mohou těšit na zajímavý basketbal, neboť tým z Nymburka
před baráží posiluje. V jeho řadách mimo reprezentační rozehrávačky Bortelové nastupují z Trutnova přestoupivší
pivotka Peklová nebo Irena
Špirková. V domácích barvách snad nastoupí kompletní
ženský kádr opět hojně doplněný o juniorky. Utkání začíná v 16:30 hodin.
(jč)

Starší dorostenci HC Energie v dramatickém domácím
utkání těsně zvítězili nad Libercem 2:1 a vynutili si třetí,
rozhodující duel čtvrtfinálové série. Obě branky Energie
vstřelil Martin Osmík, skvělými zákroky svým spoluhráčům
pomohl brankář Jakub Frček. Třetí utkání série se hraje
dnes v Liberci. Foto: Deník/Kateřina Macečková

Největší akce zdravotně
postižených se blíží, Pohárek
startuje za dva týdny
JIŘÍ LINHART

Karlovy Vary – Už jen dva
týdny scházejí do startu jedné
z největších akcí zdravotně
postižených sportovců v České republice a vůbec největší
v Karlovarském kraji. XII.
ročník závodů tělesně postižených plavců „Pohárek 2014“
se uskuteční v sobotu 5. dubna
v Karlových Varech a Sokolově.
Pohárek 2014 je nejviditelnější z aktivit karlovarské pobočky občanského sdružení
KONTAKT bB, která dlouhodobě programově usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně postiženými a zdravou populací především motivací
zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí
života. „Ideálním prostředím
a prostředkem pro činnost
KONTAKTu bB je 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
běžném životě,“ vysvětluje
předsedkyně karlovarské pobočky KONTAKT bB Štěpánka Řehořková.
Organizačně Pohárek 2014
zajišťuje karlovarský sportovní klub SK KONTAKT, který se dlouhodobě a systematicky věnuje výchově plavců s
nejrůznějšími typy postižení z
celého Karlovarského kraje.

„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. V tom našem
je soustředěno na šest desítek
plavců, převážně v kategoriích žactva a mládeže, a vyrostly nám tu už i první sportovní hvězdy, které se prosazují na předních místech i v
celostátních soutěžích handicapovaných plavců. V loňském roce patřili k nejúspěšnějším sběratelům medailí
medailisté z mistrovství republiky Vendy Dušková, Petra Flekačová, Milan Man, Kuba Voráček a Nikol Habermannová,“ uvádí s hrdostí
Štěpánka Řehořková.
Hostitelským městem Pohárku jsou od založení závodu
před 13 lety 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 jsou
nesmírně atraktivní akcí pro
účastníky, ale i pro diváky. „Ti
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 handicap
téměř nepoznáte,“ slibuje Štěpánka Řehořková. K přípravám Pohárku 2014 a jeho programu se v našem Deníku ještě vrátíme.

K. Vary, Sokolov – Fotbaloví
dorostenci U17 Buldoků hostí
v sobotu od 13 hodin na hřišti
v Drahovicích celek Kolína.
Sokolov jede do Písku.
(jč)

II. Bundesliga

Fialky se představí
na hřišti Karlsruhe
Aue (GER) – Druhobundesligoví fotbalisté FC Erzgebirge
Aue se v neděli od 13:30 hodin
představí na stadionu v Karlsruhe. Domácí borci jsou v
utkání jasným favoritem. V
tabulce se drží na pátém místě
a na postupové příčky ztrácejí
jen pět bodů. Krušnohorci z
Aue jsou na tom o poznání
hůře. Na patnáctém místě
ztrácejí se třiceti body na nedělního soupeře devět bodíků.
Ve prospěch Aue ale hovoří
jarní bilance. Ze šesti utkání,
která odehráli, prohráli pouze
jedenkrát, a to na hřišti Arminie v Bielefeldu. Jinak dvakrát vyhráli (Chotěbuz 3:2,
Kaiserslautern 1:0), a třikrát
se o body podělili.
(jč)

V Trevisu vyhráli Maly Kapral
a žokej Bartoš
Treviso (ITA) – Dva triumfy
do ČR míří ze čtvrtečních dostihů v italském Trevisu. Postarali se o ně šestiletý valach
Maly Kapral, jenž se po únorovém úspěchu So Easy v
Chantilly stal druhým letos
vítězným koněm z ČR, a žokej
Josef Bartoš.
Vítěz polské Velké jarní ceny 2011 Maly Kapral (Stáj Evi
– Váňa) v Itálii od předloňského roku startuje v rovinových
dostizích (většinou nad dva
kilometry) pro amatérské
jezdce a v minulé sezoně v nich
získal dvě vítězství. Při letošní premiéře přidal třetí plný
zásah, když v sedle se svým
stálým jezdcem Davidem
Steinwandterem o dvě a půl
délky vyhráli 2350m dostih o
4,5 tis. eur. V pětičlenném poli
byli druhými favority.
Čtveřice českých koní se

představila ve třech překážkových bodech programu: desetiletý valach Priory Bay
(Polar – Sportovní služby –
Váňa) vstoupil do deváté sezony své kariéry těsným druhým místem v 3000m crosscountry o 6 tis. eur a sedmiletý
valach Thallium (Jasna) obsadil při své italské premiéře
čtvrtou příčku v 3500m steepleelchase o 10 tis. eur.
V sedle domácího favorita
Merguiba si tu letošní šesté
prvenství připsal žokej Josef
Bartoš (jenž dále skončil čtvrtý a šestý), Josef Váňa mladší
obsadil druhé, čtvrté a páté
místo).
Dvojice pětiletých koní Salzach (Polar – Sportovní služby
– Váňa) a Acre (Vocetka) pak
uzavřela šestičlenný doběh
dostihu na 3000m proutěnek o
8 tisíc eur.
(čtk)

Hokejista Jakub Bauer obhájil
s Vitorií titul ve španělské lize
Vitoria (ESP) – Český hokejový útočník Jakub Bauer získal stejně jako loni titul ve
španělské lize s týmem Bipolo
Vitoria-Gasteiz, který ve finálové sérii porazil CG Puigcerda 3:1 na zápasy. Osmadvacetiletý Bauer, který má na

kontě 22 zápasů v české extralize za Karlovy Vary, působí
ve Vitorii třetí sezonu. Loni
byl spolu s Bauerem v mistrovském kádru také David
Balázs. Letos nastupoval devětatřicetiletý útočník v dresu poraženého finalisty.
(jč)

Jarní sout ž s pivovarem Gambrinus
Sportovní redakce regionálních Deníků Karlovarska, Sokolovska a Chebska a pivovar
Gambrinus pro čtenáře připravily fotbalovou soutěž.
O co hraje? O tři 50litrové
sudy piva Gambrinus 10°.
Co musí milovník zlatavého moku udělat, aby mohl začít soutěžit? Stačí odpovědět
na dvě soutěžní otázky a kompletně vyplněný kupon odeslat do redakce Karlovarského deníku. V každém
okrese Karlovarského kraje
bude vyhlášen jeden výherce.

Souboj regionů začíná!
Podpořte svůj regionální recept!
HLAVNÍ
VÝHRY:

Karl. kraj – Volejbalové soutěže dospělých
se blíží ke svému závěru. Druholigoví muži
ISŠTE Sokolov hostí na závěr soutěže v sobotu od 11 a 15 hodin celek Slovanu Chabařovice.
Hosté jsou v tabulce druzí a podle předpokladů by si měli opět připsat dvě vítězství. Druholigové ženy BVC Witte Chodov hrají také doma. V sobotu budou v hale na Spartaku hostit jihočeský celek SK Hlincovka. Zápasy začínají v 10 a 14 hodin.
(jč)

1. cena: Kuchyň v hodnotě 80 000 Kč od společnosti INDECO
2. cena: Kávovar v hodnotě 35 000 Kč od ﬁrmy MIELE
3. cena: Víkendový pobyt pro 2 osoby ve SPA hotelu v Třeboni

Hlasujte
od 22. 3.
do 6. 4.
o nejlepší
recept.
Hlasovat můžete pomocí hlasovacích kuponů, které najdete ve svém regionálním Deníku.
Finalisté se musí zúčastnit ﬁnálového vaření v Praze - Miele dne 4. 4. nebo 5. 4., jinak nemají na výhry nárok.
Vyhrává recept s nejvyšším počtem hlasovacích kuponů.

Soutěžní otázky...
Kdo se stane mistrem světa v kopané v roce 2014 na
šampionátu v Brazílii?
Mistrem světa se nakonec
stane celek ............................
.................................................
.................................................
Jaké ocenění získalo pivo Gambrinus 10° v roce
2011 v soutěži Pivex?
Gambrinus získal v soutěži Pivex ...............................
................................................
................................................
Vyplněný tiket zasílejte na
adresu Karlovarský deník,
třída TGM 32, Karlovy Vary, 360 21. Uzávěrka soutěže
je 27. června 2014, tedy pře zahájením vyřazovací části
turnaje. Výsledky budou vyhlášeni den po finále. Účastnit soutěže se mohou pouze

Vyplněný formulář zasílejte
do okresní redakce regionálního Deníku
(viz tiráž)
nebo na adresu:
regionální Deník,
Marketing
− Česko vítá jaro,
Přátelství 986,
Praha 10
− Uhříněves
104 00

starší 18 let .
Jméno a příjmení ...............
................................................
.................................................
Bydliště...............................
................................................
................................................
.................................................
Telefon................................
...............................................

www.gambrinus.cz

Praha - Marie Kroupová
Střední Čechy - Josef Hladík
Liberecký kraj - Eva Flidrová
Ústecký kraj - Iva Leštinová
Karlovarský kraj - Jaroslava Fišerová
Plzeňský kraj - Studencová Marie
Pardubický kraj - Miroslava Jelínková
Hradecký kraj - Karel Přibyl
Jihočeský kraj - Antonín Moos
Vysočina - Jaroslava Oumarová
Jižní Morava - Jaroslav Belko
Olomoucký kraj - Bronislava Wittnerová
Zlínský kraj - Zuzana Vaňková
Moravskoslezský kraj - Olga Bočková

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................
PSČ: ........................................... Telefon: .........................................................................
Kraj: .....................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................

Přehled receptů najdete na

Jsem předplatitel regionálního Deníku:

www.ceskovitajaro.cz

Účastí v soutěži účastník uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých
osobních údajů.

ANO

NE

