
Inter - Slavia  hosté
vedli v dlouhém nastavení
srovnal Barella

Lyon v Lize mistrů hostí
Petrohrad večer hraje
Barcelona v Dortmundu

Slávisté vstoupili do Youth
League prohrou od Interu
dostali čtyři góly

Ostrý start nejen pro Slavii
na Ligu mistrů se chystá i
O TV

Mr Inter Milánskému
velkoklubu dál šéfuje
Kapitán z planety Krypton

Trpišovský a calcio Jak
přijela Parma a Měcholupy
byly vykulené

U Milána havaroval autobus
s fandy Slavie nikdo z nich
se nezranil

Inter můj svět Pracoval
bych pro něj i zadarmo
vyznává se Pulpit

Z cesty ani krok! Inter se
chystá v ústraní a tuší
Slavia může překvapit

Slavia i Sparta před derby
vyhrály Plzeň slaví Boleslav
dala šest gólů

Trpišovského v Miláně
zaskočil překlad Jak vás
ovlivnil Miloš Zeman?

Tockarch jako Takács Borjill
jako Bořil Nový ročník Ligy
mistrů začíná

KOMENTÁŘ Ať žije král Ať
žijí šampioni Je tu Liga
mistrů

Dejte Lukakovi deset
banánů jinak ho
nezastavíte A komentátor
skončil

Věřím že tenhle výkon ještě
povýšíme řekl Jílek po
výhře ve Zlíně

RETRO Když Slavia vládla
Devět gólů Interu Bicana
skrývala před Němci

Král debutoval v Rusku
Spartak ale prohrál Novák
dal gól v Turecku

Házenkářky Slavie
postoupily do druhého
předkola Poháru EHF

Právě čtete Mohlo by vás zajímat

Lidovky.cz
Fiala ocenil Zemanův projev podle Kalouska nemá vánoční
poselství strašit

Zeman vyzval k povinnému očkování Při vánočním poselství
tepal ‚afghánský Mnichov‘ i zelené náboženství

Martin Huba dvojím pohledem Záběr knižní monografie je
úctyhodný

V Praze se přes třicet lidí otrávilo oxidem uhelnatým záchranná
služba aktivovala traumoplán

Veselý den plný koledování a návštěv Proč chtěli komunisté
vymýtit svátek svatého Štěpána?

Bývalý rakouský kancléř Kurz jde po neslavném konci do
americké analytické firmy Bude cestovat tam a sem

Expres.cz
Prezident se v projevu vyslovil pro povinné očkování a proti
zelenému údělu

Bagárová si vylévá srdce a Muradov? Ten si užívá ve zlatém paláci
v Uzbekistánu

 vánočních filmů z HBO které si letos už konečně musíte pustit

Ladislav Vízek Vyplatili mi olympijský důchod Na Vánoce se to
hodí manželka je dárečkový typ

Proč to Táně a Ondřejovi nevyšlo? Pán a paní Ego zapomněli o
čem je vztah dvou lidí

Já kapra manžel rybu z moře! Udženija popsala svátky v česko-
srbsko-chorvatské rodině

Wiki.iDNES.cz
ZOH  | MS v hokeji 

| Fortuna liga | Program

Fortuna ligy | Formule  |

Ester Ledecká | Eva Samková

| Martina Sáblíková | Markéta

Davidová | Michal Krčmář |

Program biatlon | Petra

Kvitová | Barbora Krejčíková |

Jaromír Jágr

RETRO Nepelův
smutný osud kanadský
bojkot hokeje i
Fortunovo štěstí

Fotbal se učil s
Hložkem teď Hemerka
dorůstá ve světového
florbalistu

Vědci věští štěstí z
ruky Koho ‚sejme‘
covid? Prý stačí změřit
ukazovák a prsteník

Autor Pavel Grossmann

Střelkyně Tóthová po přestupu do Poruby věří, že zvolila dobře

Témata MOL liga žen Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava-město Poruba
SK Slavia Praha Trenčín

Další nabídky Premium

Házenkářská Poruba: z interligového nováčka je

favorit soutěže

 září   

Spoustou změn prošel od minulé sezony tým házené DHC Sokol Poruba Na jaře bojoval
interligový nováček o záchranu v nejvyšší česko-slovenské soutěži nyní se na něj soupeři dívají
jako na možného aspiranta na titul

Jindřichohradecká házenkářka Petra Bubeníková se probíjí obranou Poruby přes Dominiku
Seluckou (vlevo) a Petru Adámkovou | foto Ladislav Němec MAFRA

Síla porubského celku se může projevit už v sobotním  kole soutěže

DHC Sokol Poruba se v něm od  hodin utká výjimečně v hale u Čapkovy

sokolovny v Ostravě s Pískem

"Nebojíme se ale nevím jestli je to dobře že nás skoro všichni označují

jako favorita Je to moc brzo vždyť loni jsme byli v soutěži nováčkem"

řekl manažer porubského klubu Libor Adámek

Jenže právě především on se

spolupracovníkem Miroslavem Pelechem

stojí za náhlým vzestupem porubského

klubu Společně totiž přivedli řadu

velkých posil mezi nimiž je například

nejlepší interligová střelkyně minulé

sezony Alžbeta Tóthová další slovenská

reprezentantka Katarína Dubajová nebo

třeba česká reprezentantka Petra

Vítková

"Vstupní jednání vedl Miroslav Pelech

kterýmá dlouholeté zkušenosti z Karviné

(mnohonásobný český mistr v házené

mužů) Pro mě už to pak nebylo až tak

složité" líčil Adámek jenž je zároveň

generálním manažerem české

reprezentace "Bavila jsem se s holkama

ze Slavie odkud jsem odešla a tymi řekly že v nás vidí příštího mistra"

povídala nová porubská posila Petra Vítková

"Určitě chceme skončit lépe než v minulé sezoně Určitě chceme do play-

off a v něm se ukáže jak na tom jsme" podotkl Adámek "A pokud

vybojujeme účast v evropských pohárech bude pro nás povinností do

nich jít"

S tím že se tým do Evropy prosadí počítá nový kouč kouč Ján Beňadik

který u týmu nahradil Aleše Chrastinu "Znamená to skončit mezi českými

celky do pátého místa Kdybych v to nevěřil tak tu nejsem" uvedl

Beňadik

"Tvoříme nové družstvo nové vazby Ale už v přípravě holky ukázaly že

dokážou vyhrávat" upozornil kouč na fakt že ze  přípravných duelů

jeho svěřenkyně  vyhrály "Posily jsou zkušené věřím že naše hra bude

mít svou kvalitu"

Klub změnil nejen kádr ale i domácí prostředí Místo haly v Polance bude

hrávat v hale Sareza v Ostravě

Změny v Porubě

Příchody Katarína

Dubajová (Šaľa) Alžběta

Mikolajková (za svobodna

Holická návrat po

mateřské) Petra Vítková

(Slavia Praha) Alžbeta

Tóthová (Bánovce nad

Bebravou) Michaela

Bártová a Michaela

Carbolová (z dorostu)

Alžbeta Rechtorisová

(Trenčín - v jednání)

Odchody Martina

Oroszová (ukončení

kariéry) Sabina Mališová a

Lucie Šimečková (B tým)

Vstoupit do diskuse
 příspěvků

Sdílet na
Facebooku

Sdílet na
Twitteru

DHC Plzeň

KPR Ruch Chorzów
  

HC Tatran Stupava

MŠK Dunajská Streda
  

DHC Sokol Poruba

Handball PSG Zlín
  

DHK Zora Olomouc

Sokol Písek
  

Komerční sdělení

DACIA DUSTER – velmi
výhodně Předváděcí model jen
za   Kč

Vegan kosmetika na mušce
Stojí za to?

Pulzní oxymetr za  Kč -
Nyní sleva  % Pulzní
oxymetrie je metoda
monitorování kyslíkov…

Ostrava - Slavia 3:3, prvotřídní divočina.
Góly, penalty a mistr v devíti
Šílenější finiš podzimních bojů snad fotbalová liga ani
nabídnout nemohla dvě červené karty mistr v devíti
emoce

Hamilton ukončí kariéru, jeho zklamání
je příliš velké, míní Ecclestone
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po
kontroverzním závěru uplynulé sezony ukončí kariéru
soudí bývalý šéf

Kauza Berbr: Vyšehrad vyloučili z ČFL,
tři sudí dostali osmiletý zákaz
Etická komise fotbalové asociace ČR (FAČR) vyřkla
první tresty pro osoby či subjekty zapletené do kauzy
Romana Berbra

Ledecká po jubilejním vítězství: Máme
to s „italskou ségrou“ pořešené
Ester Ledecká si po sobotním dvacátém vítězství v
rámci Světového poháru vzpomněla na Italku Sofii
Goggiaovou která

Podívala jsem se na tabuli s pořadím a
tam nebyl nikdo, žasla Jislová
Hned po nedělním hromadném závodě se musely
rychle sbalit a už je vezli na letiště v Ženevě Před
osmou večer

Inflaci můžeme úplně zrušit, je
neústavní, říká ekonom Havránek
Premium  Stále zrychlující se inflace trápí momentálně

všechny Podle ekonoma Tomáše Havránka selhal
systém cílování inflace

Apple versus zbytek světa. Sedmero
novinek přineslo nejedno překvapení
Premium  „Už jsi slyšel ty nový AirPody?“ Tato otázka

přicházela tak často že jsme se rozhodli pustit do
dalšího testu

Sex na benzince byla běžná věc. AIDS
všechno změnil, vzpomíná Robert Vano
Premium  Jeho životní příběh je působivý Po emigraci

v roce  začínal jako myč nádobí v proslulé
restauraci Praha v New

Házenkáři Plzně porazili ligového lídra
Karvinou a jsou ve finále poháru
Házenkáři Plzně si zahrají finále Českého poháru
Tradičního rivala Karvinou jež před Talent týmem
Plzeňského kraje

Ve finále mistrovství světa házenkářek
jsou Francouzky a Norky
Francouzské házenkářky porazily v semifinále
mistrovství světa Dánsko těsně  a po
olympijském turnaji v Tokiu

Plzeňský Talent vyzve lovosické Lovce. A
podpoří boj proti rakovině
Speciální růžovou sadu dresů v pátek obléknou
házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje v 
hodin v ní nastoupí k

Házenkáři Hranic oplatili v
záchranářském souboji Maloměřicím
zářijovou porážku
Házenkáři Hranic porazili v záchranářském souboji ve
 kole extraligy  Maloměřice Cement oplatil
brněnskému

Vyhrajte balíček od Glade® Aromatherapy a

přivítejte doma klid a rovnováhu

Příjemné vůně v lidech vyvolávají krásné a hřejivé pocity
mají také obrovský terapeutický vliv na naše tělo Zapojte
se tedy do soutěže a

Sledujeme začátek rituální sebevraždy
lidstva, říká Čech s IQ 206
Premium  Je jedním z nejchytřejších Čechů ale jako

robot nepůsobí Při osobním setkání je Karel Kostka
vzděláním učitel

Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač
vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem
Premium  Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát

za den Doma s partnerem s dětmi v práci se šéfem
s podřízenými Radim

Hladovění je to nejlepší, co pro sebe
lidé mohou udělat, říká neurolog
Premium  Jde o největší problém současné medicíny

a to bez ohledu na covid- - Alzheimerova nemoc
nejčastější typ demence

Znásilnění a mučení mě pronásledovalo.
Skočila jsem ze 4. patra, říká Nela
Premium  Poté co nyní třicetiletá Nela v roce 

přežila brutální znásilnění a pokus o vraždu život se jí
převrátil naruby

Mlynáři byli sexuální predátoři raného
novověku, vypráví historik Čechura
Premium  Jak krutí byli soudci drábové a panstvo? Co

si sedlák mohl dovolit a za co dostal oprátku? Proč
bylo právo v praxi

Pýchu dnes nazýváme zdravým
sebevědomím, promlouvá k lidem
profesor Kašparů
Premium  Sedm hlavních hříchů jsme si přejmenovali

Z neřestí jsme vytvořili ctnosti a tak se možná není
čemu divit že se

Co urychlí stařeckou demenci?
Neurochirurg Beneš nejmladší odpovídá
na to, čím si poškozujeme mozek
Premium  Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš už

třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie o
šťourátku v mozku hezkých

Svačiny jsou zbytečné. Stačí jíst dvakrát
denně, vysvětluje profesor Anděl
Premium  Nadváhu má v Česku až  procent mužů a
 procent žen A obezitu dalších  procent mužů a
 procent žen Statisíce z

Jak se rodí sebevražda. Psychiatr Höschl
nejen o schizofrenii a depresi
Premium  Jak velká musí být síla která člověka

dožene k tomu že si sám dobrovolně vezme život?
Jaké jsou poslední myšlenky

Váš syn bude žít jen pár týdnů. Zpověď
matky zesnulého hokejisty Buchtely
Premium  Přežít své dítě Pro každého rodiče ta

nejhorší představa Teprve dvacetiletý hokejista
Ondřej Buchtela zemřel loni v

SOUVISEJÍCÍ

PROGRAM

NEJČTENĚJŠÍ
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Premium Premium
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