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SPORT | Karlovarský kraj
Karlovarský LK Slovan řádně zásobuje českou lyžařskou reprezentaci
DANIEL SEIFERT

cab_R0035777-028

KOUPÍM restituční nároky. Platba
ihned. Tel. 602 879 396.

cab_R0035461-007

KOUPÍM les. Tel.: 603 867 204.

cab_R0030970-026

na kolech jak horských, tak
silničních, buď dlouhým
přejezdem (až 100 km), nebo formou puťáku. Na soustředění jsou hlavní náplní
hry, běh, kolo, orientační
běh, kolečkové lyže, lodě a
další sportovní aktivity,“
vypočítal Petrásek.
Hlavním prostředkem
přípravy v zimě je tradičně
běh na lyžích. Centrem karlovarského klubu tak jsou
závodní tratě s chatou na
Jahodové louce u Božího
Daru.
„Chatu s tratěmi využíváme k tréninku po celý rok,
proto je tento areál nutné
dobře udržovat. V létě sekáme trávu a udržujeme v
dobré kondici mosty, v zimě
jde především o najíždění
tratí vlastním skútrem a
rolbou. Pořádáme brigády,
kdy za pomoci rodičů a dětí
provádíme běžnou údržbu.
V letošní sezóně se nám
podařilo natřít celou chatu a
zpracovat velké množství
dříví na topení. Další akcí,
za pomoci sponzorů, byla
úprava a rozšíření parkoviš-

tě a příjezdové cesty u areálu, dále také budování trasy skicrossu,“ připomněl
Petrásek. Karlovarský Slovan
si vystřihl letos i jednu vel-

MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY- ČZ,
Jawa, Indian, Praga, Škoda apod. Motory, rámy, části a díly do r.1970. Koupím
i různé starožitnosti, kuriozity, sběratelské předměty i celé pozůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně. Soukr. muzeum.
Tel.: 737 366 099.

STARÉ TRÁMY A PRKNA Z DEMOLIC,
POPŘ. PROVEDU DEMONTÁŽ ZDARMA. TEL.: 608 080 077.
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KOUPÍM motoveterána.T608773933

cab_R0038542-005

NEDEJTE SE OŠIDIT!

PŮDA má CENU
ptejte se na  220 922 711
www.FARMY.CZ, info@farmy.cz
dbi_1019285-14

PROD. malotraktory MT8-150 a Jinma.
Kabina. Mulčovač a přední rotačku i samos. 608 032 560

cab_R0043250-003

DÁM odměnu 3000Kč i více za sehnání vysokozdvižného vozíku DESTA v jakémkoliv stavu. Prosím ne inzeráty.
Tel. 777107306

Šťastná třináctka, 20 bodů a nominace na olympiádu
„Od druhé adventní neděle uběhlo několik dní.
Já jsem ale stále plná pocitů. Ten den, i když
jsem jela jen jeden závod, se stalo hned
několik věcí. Dojela jsem při prvním
distančním závodě Světového poháru po
zranění s velkým tréninkovým mankem na
13. místě, když jsem si vyjela přesně 20 bodů, které mi zajistily
nominaci na ZOH 2018. Cítím se opět jako pravá závodnice,
mám ze samotného lyžování neskutečnou radost a dělá mě to
nesmírně šťastnou. Navíc jsem si uvědomila, že miluji svůj
„kočovný“ život. Je toho ještě mnohem víc a některé pocity ani
nedokážu slovy popsat,“ s úsměvem hodnotila vystoupení v
Davosu v závodě na 10 kilometrů Petra Nováková, která si
zajistila účast na své druhé olympiádě.

kou premiéru, když ve spolupráci s Wintersportclub
Erzgebirge Oberwiesenthal a
za podpory programu Euroegrensis uspořádal první
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EXKLUZIVNÍ nový Š Rapid Turbo, r.v.
m. 2015, 269 900 Kč. Tel.: 728 676 985.

cab_R0043586-001
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KOUPÍM housle, violu, violončelo. kontrabas v jakémkoli stavu i mistrovské.
Tel. 775 480 777.

cab_R0038374-014

OBRAZY známých i neznámých malířů
různých námětů a motivů, ceny dle
aukčních katalogů, platba v hotovosti.
Solidní a rychlé jednání. Po tel. dohodě
přijedu kamkoliv, celá ČR i Morava. Tel:
724 033 733 p.Adámek
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KOUPÍM srovnávačku s protahem KDR
nebo rojek.Tel.603 165 320
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STARÝ perský koberec i pošk. dobře
zaplatím. Tel. 602340489

cab_R0033220-026

VETERAN•MUZEUM motorismu, obchodu, živnosti a řemesel - starožitnosti - pozůstalosti - sběratelské předměty. Vybavení starých domácností, nábytek, kuriozity, staré plech. reklamní cedule na pivo, kávu, oleje. Auto-moto
veterány, díly apod. Prosím nabídněte.
Čestně. Soukr. muzeum. T: 737 366 099

PRODÁM šť. jez. drsnosrstý s PP. Tel.
792 303 083, JČ kraj

Plzni,

cab_R0042968-002

KOUPÍM motocykly i díly 777158819
Souček
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NEJLEVNĚJŠÍ použitý nábytek v Plzni,
již 27 let jsme tu pro vás. Plzeň, Sladkovského 13. T. 377 444 360.
PRODÁM domácí česnek, fialový,
velmi ostrý. Tel.: 604779185

cab_R0037368-007

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let,
1sms/50Kč 1min/80Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

RYCHLÁ SEXNAMKA! Hledáš milenku? Máme ji pro
TEBE! Pošli SMS ve
tvaru 43SUX a text
na 909 15 50
Bohatá Martina 57,
Rokycany. Za orgasmus si tě rozmazlím!
T: 909 801 801 nebo
mi napiš SMS na
909 15 40 s kódem
30VJZ a tvůj text!

Předplaťte si
Deník
a získej
získejte
jte dárek

cab_R0035450-020

WWW.FIT24.PRIJEMEXRTA.CZ
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INZERCE
- záruka úspěchu

tel.

cab_R0041180-002

906655050 Výklad karet 65Kč/m

cab_R0035781-011

AUTO MOTO A DÍLY Škoda Tatra Wartburg JAWA ČZ PAV. 775262334

nábytek

cab_R0039793-009

cab_rad_0000354-020

AUTOMOBIL, i poškozený, od r.v.
95-2017.Nabídněte. 606861822

v

EXPRES SEZNAMKA!
KOUPÍM
chromovaný
777158819 Souček

cab_R0041909-007

KOUPÍM UNC 060 nebo Locust 750 či
752 + příslušenství. Tel. 602 377 370

cab_R0043579-001

cab_R0043577-001

již

cab_R0039889-011

STÁČEČKU, ohýbačku, vrtačku, soustruh a další dílenské vybavení. Tel.:
777 632583

PRODÁM TERU s nář. + lišt. sek. za
13.800 Kč. T. 608 950 824

NOVÁ R Thalia 16 V, 130 000 Kč. Tel.:
724 999 087.

NOVÝ R Twingo 16 V, r.v. m 2015,
129 900 Kč. T: 728 676 985.

TUPPERWARE
731 508 516.

OMEGA HODINKY. Tel. 602303309.

cab_R0043582-001

ZÁNOVNÍ Seat Ibiza Mpi, málo jetá,
5dvéř., vybavená, 159 000 Kč. Tel.:
724 333 132.

nejlepších závodníků dorostu. Skládal se z prologu
na kolečkových lyžích, běhu
a stíhacího závodu na kolečkových lyžích. Navíc nám

„Vše teď odstartují Zahajovačky, poté bude na programu od 6. do 7. ledna 2018
Štít Krušných hor a 10. a 11.
února 2018 Karlův běh. Navíc budeme hostit od 20. do
21. ledna 2018 nejlepší závodníky staršího žactva v
rámci Českého poháru. Dále
jsme přijali nabídku uspořádat závody pro školy a
16. ledna 2018 se uskuteční
v areálu Jahodová louka závod LYŽUJ S LESY v obratnostním závodě pro základní školy. Bude se soutěžit od
1. třídy až po 9. třídu ve
dvou kategoriích – neregistrovaní a registrovaní závodníci,“ nastínil náročný
program závěrem Petrásek a
hned připojil: „Podle programu závodů je vidět, že
naši závodníci se budou
snažit uspět na republikových závodech od žactva po
dospělé. Nejlepší z nich se
budou snažit probojovat na
MSJ a U23 v Gomsu a na
ZOH v Pchjongjangu. Budeme rádi, když budou naši
závodníci spokojeni se svými výsledky.“

tato spolupráce umožňuje
využívat špičkový areál na
Fichtelbergu. V létě kolečkovou dráhu a v zimě běžecké tratě, na kterých se
pojede mistrovství světa juniorů 2022,“ pochvaloval si
hlavní trenér Slovanu.
Karlovarský klub zahájí
zimní sezonu 30. prosince,
kdy budou na programu
tradiční Zahajovačky.
„Na organizaci závodů se
podílí sehraná skupina rozhodčích, která za pomoci
trenérů a rodičů závodníků
zvládá uspořádat závody na
vysoké úrovni. V letošní sezoně budou závodit za náš
klub reprezentanti České
republiky Michal Novák a
Petra Nováková. Pevně věřím, že se pod vedením
svých trenérů Vasila Husáka
a Lukáše Krejčího probojují
na ZOH v Pchjongjangu. Je
to určitě nejlepší vizitka
klubu, když jejich odchovanci bojují o účast na
ZOH,“ míní Petrásek.
A jakou bude mít LK Slovan Karlovy Vary závodní
náplň?

cab_R0038896-008

cab_R0041695-002

JAKO nový Fiat Panda, vyšší nastup.,
99 900 Kč. T: 724333132

ročník Poháru Centrálního
Krušnohoří.
„Tento závod proběhl za
účasti české reprezentace,
německých závodníků a

KOUPÍM květinovou stěnu, 6000 Kč. P.
Horák, t.: 608 360 063.

cab_R0035580-036

www.mojepredplatne.cz

Vážné seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70
a spojíme vás!
Eva (71), Karl. kraj, tel. č. 906 702 070,
hledá optimistu, pohodáře, co rád
tančí a směje se. Kdy si spolu vyrazíme
užít trochu legrace?
Samota není pro mě, proto hledám
parťáka do života. Zajít společně na
houby, na výstavu nebo jen tak sedět.
Ivana, 70 let, Plz. kraj, 906 702 070.
ani po sedmdesátce jsem život nezabalila.
Hledám přítele na vážné i zábavné hovory. Tel. 906 70 20 70 Anna/77, Plzeňský kraj.
aktivní sedmdesátnice Květa z Plzně, se těší na setkání s vitálním, hodným a komunikativním mužem. Čekám na tel. číslo 906 702 070.
vyjdEš si rád za kulturou a do přírody? Můžeme dělat tyhle věci společně. Uvidíš, že ve dvou je vše příjemnější. Jitka, 63, Plz. kraj, 906 702 070.
PříjEmná osamělá žena by ráda našla kamaráda i partnera do nepohody.
Uvidíme, až se uvidíme! Taťána, 62, Tachov, 906 702 070.
HElEna, 62, Plz. kraj, t. 906 702 070.
Samota je nesnesitelná. Pojďme si
užít života ve dvou. Podniknout výlet
nebo jen tak koukat na televizi.
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

dbi_1020481-24

KOUPÍM les a pole. Platba v hotovosti.
Tel. 607 594 506.

OLYMPIÁDA V SOČI. Novohamerská rodačka Petra Nováková (vlevo) si vystřihla pod taktovkou trenéra Lukáše Krejčího (vpravo) jednu velkou olympijskou premiéru, kterou
si odbyla v Soči. Nováková splnila v rámci Světového poháru v Davosu kritéria pro olympiádu v Pchjongjangu, která bude v jejím podání druhou v pořadí. Foto: Daniel Seifert

dbi_1020482-24

Karlovy Vary – Lyžařský
klub LK Slovan Karlovy Vary
neodmyslitelně patří několik let k nejlepším českým
lyžařským klubům. A tak
není divu, že si hodně zakládá na mládeži, ze které
se rodí opravdové hvězdy.
Ano, přesně tak.
Navíc klub z města minerálních pramenů řádně zásobuje českou reprezentaci,
když v letošní sezoně oblékli reprezentační dres odchovanci klubu a sourozenci
z Nových Hamrů Michal
Novák a Petra Nováková.
K nim pak můžeme připočíst Lukáše Krejčího, taktéž odchovance LK Slovan
Karlovy Vary, který okusil
post kouče ženské i mužské
české reprezentace a v současnosti je osobním trenérem Petry Novákové.
Dalším odchovancem je
Jan Franc, který je trenérem
ženské reprezentace, a opomenout bychom neměli ani
bývalého juniorského reprezentanta Jakuba Rádla,
který přešel v reprezentaci
na roli servismana.
„V oddíle pracují dva placení trenéři, kteří zajišťují
přípravu žactva, dorostu a
juniorů v rámci sportovního
střediska (SpS) a sportovního centra mládeže (SCM)
pro talentované sportovce.
Dále máme trenéry na dohodu pro přípravku a žactvo,“ vysvětlil hlavní trenér
LK Slovan Karlovy Vary Miroslav Petrásek.
Dohromady karlovarští
trenéři zajišťují pět skupin,
od přípravky až po juniory,
a zcela jistě by se neobešli
bez pomoci dobrovolných
trenérů z řad rodičů.
„Celkem máme 103 registrovaných závodníků,“ narážel na kvalitní a velkou
obsazenost Petrásek.
Všechny skupiny se kromě pravidelných tréninků v
okolí lázeňského města vydávají na delší soustředění
po celé České republice.
„Využíváme hlavně místa,
kde je možná všestranná
příprava. Častá je doprava

