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Československý Lev dostal v Jihlavě příděl!

Dub

 Kým: Leon Petrů (http://www.ceskoslovenskylev.eu/author/leon-petru)
 Aktuality (http://www.ceskoslovenskylev.eu/category/aktuality), Pomohli jsme (http://www.ceskoslovenskylev.eu/category/pomohli-jsme)
 0 komentářů (http://www.ceskoslovenskylev.eu/2017/aktuality/ceskoslovensky-lev-dostal-v-jihlave-pridel#respond)

Zápas v halovém fotbale v Jihlavě nedopadl pro naše barvy dobře, tým Jihlavy nás rozstřílel vysoko 12:4 ( střelci: 2x M.Procházka, P. Karásek, L Petrů), ale
důležité nebylo skóre zápasu, ale dražba našeho dresu, který se vydražil za krásných 10.000,- na pomoc Centrum pro rodinu Vysočina, za to moc
děkujeme! Krásný den v Jihlavě vystoupila zpěvačka Marcela Holanová, zpěvák Martin Maxa, zpěvák P.Pačút a nakonec to završil kouzelník s baloném
Petr Karásek s Karolom Dobiášom. Naše sestava byla : A.Panenka,K.Dobiáš,J.A.Duchoslav,M.Šimůnek, L.Langmajer,J. Mladý, J.Adámková, P.Pačút,
M.Procházka, M. Maxa, L.Petrů, P.Karásek, J. Kalina, M.Koštál

Bazén viděl parádní žonglování s míčem

Jihlava zdolala tým Československého lva
Sportovní zábavu a deset tisíc korun pro potřebné děti přineslo přátelské beneﬁční utkání v sálové kopané, které proti sobě v neděli svedlo týmy
Československého lva a zástupců Města Jihlavy. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči i sportovci si poměřili síly s Jihlavany v hale na bazénu.
Jihlavské listy byly hlavním mediálním partnerem akce. Tým Jihlavy, v němž bojovali i náměstci primátora, zastupitelé či vedoucí odborů magistrátu,
zvítězil 12 : 4. Hráli např. Jaromír Kalina (na videu právě dává penaltu nařízenou za ruku herce Lukáše Langmajera), Vratislav Výborný, Radek Popelka,
Vítězslav Schrek, Tomáš Koukal nebo gólman Miroslav Veselý a další. Za osobnosti nastoupili např. Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Miroslav Šimůnek
nebo hokejista Martin Procházka.

Bazén viděl parádní žonglování s míče

Bazén viděl parádní žonglování s míče
Přestávkový program zápasu v malé kopané patřil v neděli v Jihlavě na bazénu míčové ekvilibristice. Tu společně i sólově předvedli žonglér s míčem Petr
Kari Karásek a fotbalový internacionál Karol Dobiáš. „S míčem musíte něžně jako se ženou,“ poznamenal mimo jiné Dobiáš a driblingem s otočkou
předvedl, že on si s ním pořád dokonale rozumí.

 Sdílet tento příspěvek
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