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Za ranního nízkého slun-
ce a v‰udypfiítomné mlhy 
se se‰el t˘m organizátorÛ
a sponzorÛ mezi nimi
M&M reality  holding, a.s.
a posléze i v‰ichni hráãi a
úãastníci golfové akademie
v GOLF & SKI RESORTu
na Kofienci,  kde 28. 9. 2014
jsme  spolu s Nadaãním fon-
dem AKUTNù.CZ zahájili
3. roãník benefiãního golfo-
vého turnaje AKUTNù.CZ
OPEN 2014.

Text a foto: Anita Musilová
Jeden ze sponzorÛ - M&M reality.

DÁLE NABÍZÍME: Îivotní poji‰tûní, majetkové poji‰tûní, 
penzijní pfiipoji‰tûní, úvûry, hypotéky, investice.

do 1000 cm3 od 1357 Kã / rok
1000 – 1350 cm3 od 1620 Kã / rok
1350 – 1850 cm3 od 1894 Kã / rok
1850 – 2500 cm3 od 1905 Kã / rok
nad 2500 cm3 od 2168 Kã / rok

Nejlevnější povinné ručení pro rok 2014

Kontakt: Simona Prokešová, tel.: 775 731 779
www.salvepojisteni.cz kód pro Vaši slevu 943038

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 14. 11. 2014, 3. 12. 2014, 14. 1. 2015.

Benefiãní golf na Kofienci

Patnáctileté motorkáfice z Katefiiny se
podafiil opravdu husarsk˘ kousek. Po
loÀském titulu mistrynû âR a celkovém
tfietím místû v ‰ampionátu stfiední
Evropy v nûm nenalezla letos soupefie
a cel˘ seriál, sestávající se ze tfiinácti zá-
vodÛ na okruzích sedmi zemí vyhrála.
To se nikdy za celou dlouhou historii to-
hoto ‰ampionátu Ïádné pfiíslu‰nici nûÏ-
ného pohlaví nepodafiilo. Romãa letos
4x zvítûzila, 2x dojela druhá, 2x ãtvrtá
a jednou ‰está. Náladu jí nepokazilo ani
to, Ïe v polovinû záfií ve Velké cenû
Slovenska na okruhu Slovakia ring, kte-
rá leto‰ní sezónu uzavfiela, nejprve v so-
botním závodû hned v prvním kole mu-
sela odstoupit pro poruchu spojky. âtvr-
té místo v nedûlním závodû jí bohatû
staãilo k celkovému vítûzství. Nechala
tak za sebou pûtadvacet soupefiÛ z osmi
zemí, na strojích devíti rÛzn˘ch znaãek.

Po závodû fiekla: „Jsem velice ráda,
Ïe mi to vy‰lo. Z kraje sezóny to vÛbec
nevypadalo rÛÏovû, ale konec dobr˘,
v‰echno dobré. Chci podûkovat tátovi,
v‰em ãlenÛm t˘mu a hlavnû na‰im

sponzorÛm, protoÏe bez jejich podpory
by to ne‰lo. Teì mû ãeká je‰tû v˘bûrov˘
camp pro ‰ampionát Red Bull, tak mi
drÏte palce, aÈ mi to napotfietí vyjde.”

Text: Vladimír JirÛ‰ek
Foto: Mirek Cuc

Romana Tomá‰ková – vítûz Alpe Adrie Cupu.

Romana Tomá‰ková je
vítûzkou Alpe Adrie !

28. 9. Ivo odstartoval do leto‰ního
posledního závodu svûtové a evropské
série handicapovan˘ch cyklistÛ. Tímto
závodem byla ãasovka na Strahovû. Od
prvního ‰lápnutí do pedálÛ Ivo sv˘m
strojov˘m tempem smûfioval k potvrze-
ní svého vítûzství. Souãtem vítûzství
v silniãním závodû a silniãní ãasovce
Ivo vyhrál poslední leto‰ní evropsk˘
pohárov˘ závod, tímto sv˘m vítûzstvím
Ivo obhájil prvenství v leto‰ním svûto-
vém rankingu.

Ivo Koblasa senior, trenér
Foto: archiv I. Koblasy

Iva Koblasu i Romanu Tomá‰kovou
mediálnû podporují Listy regionÛ 
a gratulují jim obûma 
k leto‰ní skvûlé sezónû.Ivo Koblasa na stupni vítûzÛ.

Ivo zvítûzil v silniãním
závodû EP Praha 2014


