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vcik@rasino.cz  •  tel.: 602 486 331
Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

Nov˘ Ford Focus Nov˘ Ford Focus 
motor 1,6 v˘bava

Trend 299 990 Kã

7. roãník kuÏelkáfiského turnaje
KuÏelkáfii v Blansku hrají kaÏdoroãnû odboráfiskou ligu. Po ukonãení soutûÏe se koná v kvûtnu turnaj, kter˘ nese název VOLF

CUP AMATER, a letos 17. kvûtna probûhl v Blansku na kuÏelnû uÏ 7. roãník.

Turnaje se zúãastnilo 59 hráãÛ, ktefií ja-
ko lvi bojovali o putovní pohár, kter˘ jiÏ
pfied sedmi léty vûnovali do této soutûÏe
bratfii Rudolf a Du‰an Volfovi. Vítûz VOLF
CUP AMATERu získává mimo putovní
pohár i stfiíbrn˘ peãetní prsten s logem sou-
tûÏe. Druhé a tfietí místo je ocenûno men‰í-
mi poháry,  a protoÏe „není dÛleÏité vyhrát,
ale zúãastnit se”, v‰ichni, kdo bojovali

a nebyli mezi tfiemi nejlep‰ími, dostali ce-
ny útûchy od sponzorÛ této soutûÏe. 

Absolutním vítûzem leto‰ního 7. roãníku
VOLF CUP AMATERu se stal p. Antonín
·trajt s 543 sraÏen˘mi kuÏelkami. Druhé
místo získal sv˘m v˘konem 539 sraÏen˘ch
kuÏelek pan Miroslav Pernica a tfietí místo
patfií sl. Kamile ·merdové s 530 sraÏen˘mi
kuÏelkami. Ceny pfiedal Ing. Lubomír

Toufar, starosta mûsta Blanska, kter˘ si se
sponzory zahrál také soutûÏnû kuÏelky. 

Celé páteãní odpoledne bylo vedeno
ve velmi pfiátelské atmosféfie, v klidu
a v pohodû. O v˘borné obãerstvení se po-
staral p. Rudolf Volf se synem a bratrem
Du‰anem. Mohu potvrdit, Ïe v‰ichni byli
spokojení a uÏívali si nejen sportovního
klání, ale i dobrého jídla a pití.

Podûkování za dal‰í úspû‰n˘ roãník
VOLF CUP AMATERu patfií v první fia-
dû pánÛm Rudolfu a Du‰anu Volfov˘m,
synovi pana Volfa, kter˘ je provozovate-
lem Restaurace u Rudolfa v Doubravici
nad Svitavou a v‰em sponzorÛm, ktefií
nûjak˘m zpÛsobem pfiispûli k této vyda-
fiené akci.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

Ceny od 2,85 mil. Kã (vãetnû pozemku a DPH)

TP DOMY s.r.o., tel.: 596 158 260, 602 531 078
e-mail: info@tradepanad.cz www.tradepanad.cz

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU

Ing. L. Toufar a vítûz Antonín ·trajt (v zeleném dresu).Vyhlá‰ení v˘sledkÛ.Poháry zatím ãekají na své majitele.


