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Indiáni na vozících bodují
  

Plzeň – „Bílý muž myslí hlavou, indián srdcem." Citát náčelníka kmene
Čerokí se nachází na webu týmu, který právě s indiánem na srdci bojuje
o titul mistra republiky.

SK Indians je sportovní klub florbalistů na elektrických vozících a zároveň vlajková loď sdružení
Lenox | Foto: Archiv Lenoxu o. s.

Ne, řeč tentokrát není o hokejovém týmu s kapitánem Martinem Strakou, ale

o týmu SK Indians, který válí v lize florbalu na elektrických vozících (EHW).

Na prvním ligovém turnaji na konci září Lenox Cup, který organizovalo v Plzni

působící občanské sdružení Lenox tým, dokázal vysoko porazit Zlín 7:1 a Janské

Lázně 4:0. Bohužel už ale nestačil na pražské týmy New Cavaliers a Jaguars.

Na univerzitě pracují na
masce, kterou si lidé
vytisknou na 3D tiskárně

Národní park Šumava
zavřel budovy i
návštěvnická centra

Studenti chtějí pomoci
nemocnici

VYBRAT MĚSTO PLZEŇSKO Z OKOLÍ KRIMI KULTURA LIDÉ ODVEDLE ČEŠI V ČÍSLECH
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Lázně 4:0. Bohužel už ale nestačil na pražské týmy New Cavaliers a Jaguars.

„Ke sportu jsem se dostal, když jsem studoval na vysoké škole v Praze. Na

kolejích bydleli i mí kamarádi, kteří v té době v Praze zakládali tým. Za něj

jsem hrál dva roky," vysvětluje zakladatel týmu Lukáš Kroupa.

Občanské sdružení Lenox vzniklo na podzim roku 2011 s cílem nabídnout

zdravotně postiženým různé volnočasové aktivity, v Plzeňském kraji především

sport a kulturu. Klub florbalistů na elektrických vozících je tak vlajkovou lodí

sdružení. „Je hlavním smyslem celého projektu," píše na webových stránkách

klubu Lukáš Kroupa.

Z dlouhodobějšího hlediska by sdružení rádo vytvořilo několik pracovních míst

pro lidi z cílové skupiny, čímž by zdravotně postiženým chtělo poskytnout další

prostor pro seberealizaci a sebevzdělání.

Lenox pořádá i společenské akce. „Dostali jsme v rámci projektu O2 Think Big

prostředky na benefiční představení Na stojáka, kterým se chceme víc

představit veřejnosti," říká Kroupa.

Autor: Vít Poláček

17.10.2012   

Plzeň, srdce, Martin Straka, Praha, vysoká škola, Zlín, Janské Lázně, Plzeňský kraj,
občanské sdružení, sport

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU

DISKUZE

PŘEHLEDNĚ: Češi sevření v karanténě.
Podívejte se, co to pro vás znamená
Od pondělka 16. března do úterka 24. března do 6:00
hodin platí karanténa pro celou Českou…

FOTO, VIDEO: Divadlo J. K. Tyla současná
představení dovaří a zamrazí
Divadlo J. K. Tyla v Plzni sice nehraje, život v něm přesto
neutichl.

Mercedes-Benz Tridy C
2.1 nafta
200000

Mitsubishi Asx
1.6 benzin
150000

Mercedes-Benz Tridy A
1.6 lpg
30000

Národní park Šumava zavřel budovy i
návštěvnická centra

ZPRÁVY ODJINUD

Jóga je věda, nejde o
náboženství

Jóga na lepší sex

Další obec v karanténě!
Lidé na Havlíčkobrodsku
se nakazili…

Mladík kašlal policistovi
do obličeje se slovy:
"Mám…

Ewa Farna ukázala oblé
křivky: Čeká druhé
miminko?

Životopis Evy Pilarové:
Zažila dobré i zlé časy,
dvakrát přežila svou
smrt!

Emílie: Když bratr zjistil,
že mám rakovinu,
zachoval se jako hyena

Eva: Na svatbu jsem
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Správa Národního parku Šumava omezila činnost úřadu a
uzavřela všechny své budovy pro veřejnost.…

Ochrana a ostraha Pracovník
ostrahy
Pracovníci ostrahy,…
16 000 Kč

Gastronomie Pomocní kuchaři
Pomocní kuchaři Kuchař/ka
(pomocný/á) - příprava…
15 100 Kč

Zdravotnictví Farmaceut
Farmaceuti Vedoucí
lékárník/ce. Požadované…
45 000 Kč

Na univerzitě pracují na masce, kterou si lidé
vytisknou na 3D tiskárně
Vědec momentálně hledá někoho, kdo by pomohl
s výběrem materiálu pro filtr masky.

ČERNÁ A BÍLÁ: Jsou opatření proti koronaviru
přehnaná?
Hermeticky uzavřené hranice, povinné karantény,
přerušení výuky, dočasný konec zábavy i…

Plzeň, Sokolovská
Prodej bytu 1+1
informace v RK

Plzeň, Rumburská 492/4
Pronájem bytu 1+kk
6 200 Kč /měs.

Plzeň, Červenohrádecká
Prodej domu
informace v RK

Vzpomínka na zpěvačku Evu Pilarovou

Zrovna, když jsem v laufu, tak nás zakážou.
Dohraje se sezona?
V anketě Deníku jsme se zeptali: Dohrají se po skončení
zákazu konání sportovních akcí fotbalové…

Koronavirus na Plzeňsku: Projděte si důležité
informace, omezení a rady
Počet nakažených koronavirem v Česku přibývá. Vláda
v neděli vyhlásila zákaz volného pohybu osob…

Studenti chtějí pomoci nemocnici
Více než stovka mediků se přihlásila, že chce v době
nouzových opatření pomoci Fakultní nemocnici Plzeň.

Eva: Na svatbu jsem
pozvala manželovu ex.
Byla to největší chyba
mého života
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Zdravotnictví Farmaceut, 45 000 Kč

Doprava a logistika Řidič nákladního autom…

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářstv…

Výroba Seřizovači, 130 Kč

Gastronomie Pomocníci v kuchyni, 14 800…

Zdravotnictví Ergoterapeut, 22 000 Kč

Stavebnictví Instalatéři, potrubáři, 24 000 …

Výroba Montážní dělník, 20 000 Kč

+ PODAT INZERÁT + PRODAT AUTO

CARS.CZ

Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v C…

Seat Leon servisní knížka, koupeno v CZ

Škoda Octavia první majitel, servisní knížk…

Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno…

Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno…

Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v C…

Volkswagen Passat servisní knížka, koupen…

Škoda Superb nové vozidlo, servisní knížka…

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Škoda Octavia 1.6TDI Ambition Pův.ČR,S.k…

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD AT/TAŽNÉ

BMW Řada 6 635D 210kW

Volkswagen Polo 1.4 TDi 55kW COMFORT…

Volkswagen Passat 1.4TSi TOP STAV

Renault Captur Limeted TCe 130

Suzuki S-Cross 1,4 Elegance - VÝPRODEJ S…

Hyundai i20 1.2i16v Pův ČR,S.kniha,2977…

+ PRODAT NEMOVITOST

REALCITY.CZ

Plzeň, Červenohrádecká Prodej domu

Plzeň, Na Chmelnicích Pronájem bytu 1+kk

Plzeň, Na Chmelnicích Pronájem bytu 1+kk

Nýřany, Osvobozených politických vězňů P…

Přeštice Pronájem bytu 2+1

Plzeň, Kozolupská Pronájem bytu 2+kk

Plzeň, Máchova Pronájem bytu 2+kk

Třemošná, Pod Strání Prodej domu
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Petr Schleiss má rád historické bitvy
Petr Schleiss založil občanské sdružení Plzeňský
landfrýd, který organizuje různé městské…
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11.03. - 24.03.
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