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Romana Tomá‰ková na trati pfii závodû v Mostu.

Pfii dal‰ím závodû AA na okruhu
v Mostu jsme chtûli uspût co nejlépe.
Proto jsme pfiijeli s pfiedstihem a celou
dobu vûnovali peãlivé pfiípravû stroje.
UÏ od prvních voln˘ch jízd aÏ po kva-
lifikace se ukazovalo, Ïe na‰e snaha
nebyla marná, kdyÏ Romana zajíÏdûla
druhé nejrychlej‰í ãasy za tovární
FGR. Svoje kvalifikaãní maximum
zlep‰ila oproti loÀsku o 1.8 s na kolo.
BohuÏel, neãekaná porucha pfiední
brzdy je‰tû v zavádûcím kole sobot-
ního závodu jí znemoÏnila start.
Neobe‰lo se to bez slziãek.

Av‰ak s o to vût‰ím odhodláním do-
sáhnout zaslouÏeného úspûchu nastou-
pila Romana na start nedûlního závodu
a od samého zaãátku dokazovala, Ïe
jezdit umí. Na vedoucího Gbelce, pro
nûjÏ krom technického zázemí hovofií
hlavnû nepomûrnû vût‰í vyjeÏdûnost to
pochopitelnû nestaãilo, ale se zbytkem
pole si poradila suverénnû, vãetnû v
sobotním závodû druhého ·véda Wilje
a neb˘t sobotního v˘padku, mohli
jsme z leto‰ního Mostu odjíÏdût sto-
procentnû spokojeni. I tak na‰e podû-
kování zaslouÏí na‰i sponzofii CLARIS

DRAKE, PER-oil
znaãkové oleje cz,
JTR, Subway, PSÍ,
Sebimoto, DLtech,
Roháã & Fejta,
SMALT, Hilburger
a dal‰í na‰i pfiízniv-
ci, bez nichÏ by-

Na‰e bûÏecká ‰kola zahájila letos
letní pfiípravu na vysokohorském
soustfiedûní na Pradûdu. Skupina zde
nabûhala spoustu kvalitních kilo-
metrÛ v krásné pfiírodû JeseníkÛ.
DoplÀkem k bûhání bylo také kaÏ-
dodenní posilování a veãerní stre-
ãink. Vyvrcholením byla závûreãná
„Královská etapa” po hfiebenech
JeseníkÛ o délce aÏ 30 km. Poãasí se
nám vydafiilo a tréninkov˘ plán

v‰ichni splnili na 100 %. Dva dny
po návratu ze soustfiedûní ná‰ t˘m
absolvoval test na dráze o délce 3-5
km dle v˘konnosti. I pfies velkou 
únavu ze soustfiedûní dokázali bûÏci
posunout svoje osobní rekordy.
Probûhly také tréninky v Blansku
a soustfiedûní v Krkono‰ích. 

Od podzimu 2014 plánujeme 
otevfiít tréninky atletické pfiípravky
pro dûti do 15 let.

·éftrenér Jan Kohút
Tel.: 777 975 754
www.relax-fit.cz

www.vas-osobnitrener.cz

T˘m pana Kohúta se zúãastní
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem,
jeho svûfienci pilnû trénují na svÛj
bûh, kter˘ uskuteãní pod zá‰titou
ListÛ regionÛ. 

Foto: Katefiina Kohútová

chom podobn˘ch v˘sledkÛ nedosáhli.
R.Tomá‰ková: „AÏ na tu sobotu jsem

se sv˘m v˘sledkem spokojená. Zlep‰ila
jsem si svÛj nejlep‰í ãas na tomto okru-
hu o 2.1 s na kolo  a oproti loÀsku sní-
Ïila svoji ztrátu za FGR o 23 s na cel˘

závod a dosáhla o 2.5 km vy‰‰ího prÛ-
mûru na závod. TakÏe celkem spokoje-
nost. Jen to vedro nemuselo b˘t tak
velké.”

Text: Vladimír JirÛ‰ek
Foto: Alpe-Adria motorcycle union

Romãa bojovala v Mostu

BûÏecká ‰kola je tu pro vás

âeská motocyklová závodnice Romana Tomá‰ková ze Svaté Katefiiny
u Blanska se zúãastnila 19. a 20. ãervence závodÛ v Mostu.

SluÏby Boskovice pod patronací spoleãnosti Nobica Praha uspofiádaly v sobo-
tu 26. 7. 2014 jiÏ 10. roãník turnaje star‰ích pánÛ ve fotbale. Prvenství z loÀska
obhájilo druÏstvo Nobica Boskovice, kdyÏ ve finále zvítûzilo nad Skalicí nad
Svitavou 2:0. Tfietí místo vybojoval Havífiov.

Ivo Koblasa jako stfiíbrn˘ medailista.

27. ãervenec 2014 bude pro Iva
uÏ navÏdy „‰Èastn˘ den”.  Mlad˘
ãs. paralympionik Ivo Koblasa
z âerné Hory u Blanska stihl na
kole na ‰panûlské silnici v SP
stfiíbrn˘ spurt. Úspû‰nû si vedli
ãe‰tí reprezentanti v závodech pe-
lotonu na mítinku Svûtového po-
háru zdravotnû hendikepovan˘ch
cyklistÛ v Cantimpalos u ‰panûl-
ské Segovie. Po páteãních ãasov-
kách s fiadou ãesk˘ch medailo-
v˘ch umístûní byly 27. ãervence
na programu závody se spoleã-
n˘m startem na 8kilometrovém
silniãním okruhu. Zápolilo na
400 soutûÏících ze 38 zemí, mj.

i nûkdej‰í pilot automobilové for-
mule 1 Ital Alex Zanardi, kter˘
teì sklízí úspûchy (vãetnû medai-
lí z paralympiády v Lond˘nû
2012) na galuskách tfiíkolové for-
mule - handbiku, ãili kola na ruã-
ní pohon. 

Ivo Koblasa, 21 let: „Peruánec
Rimas nastoupil v pfiedposled-
ním kole, únik mu rychle na-
rostl. KdyÏ se nechtûlo jin˘m,
vyrazili jsme po nûm s domá-
cím vítûzem páteãní ãasovky
Eckhardtem Tiem. V cíli mu
zbyl náskok 25 vtefiin. Já jsem
byl proti ·panûlu rychlej‰í
v pÛlkilometrovém spurtu do

cíle o nûjak˘ch 20 metrÛ.
Neletûl jsem do ·panûlska ten-
tokrát úplnû fit, ale protoÏe ‰lo
pfied srpnov˘m mistrovstvím
svûta v Americe o poslední 
závod SP, chtûl jsem stát na
stupních i tady. Po bronzové
ãasovce stfiíbro dnes ze závodu
pelotonu beru!”

Z v˘sledkÛ: Kategorie C2: 
1. Israel Hilario Rimas (Peru), 
2. Ivo Koblasa (âeská republika),
3. Maurice Eckhard Tio (·panûl-
sko),... v hlavním poli Michal
Stark, v dal‰í skupinû Matûj
Benda (oba âR).

archiv Iva Koblasy

Ivo dovezl ze SP ve ·panûlsku stfiíbro

Finálové utkání Nobica – Skalice nad Svitavou. U mí-
ãe ve Ïlutém dresu stfielec obou branek Pavel Neãas. 

V̆ sledky:
Skupina A
FC Boskovice – Havífiov 0:0, Kfienovice
7:2, - Drnovice 6:5
Havífiov – Kfienovice 3:3, - Drnovice 3:0
Kfienovice – Drnovice 5:4

Skupina B
Nobica – Skalice nad Svit. 5:0, -
Jevíãko 5:0, - KPS Brno 6:0

Skalice nad Svit. – Jevíãko 6:1, - KPS
Brno 5:2
Jevíãko – KPS Brno 3:2

Semifinále
FC Boskovice – Skalice nad Svit. 1:5
Nobica – Havífiov 0:0 (pok.kopy 2:0) 

O 3.místo
FC Boskovice – Havífiov 0:3

Finále 
Nobica – Skalice nad Svitavou 2:0

Nejlep‰ím brankafiem byl vyhlá‰en Jan
Vafka (Nobica) a stfielci Josef Meluzín
(Skalice) a Antonín Oujezdsk˘ (Nobi-
ca).

Text: Milan Strya
Foto: Lubomír Slezák

Turnaj star‰ích pánÛ v Boskovicích vyhrála Nobica
BûÏci pfied tréninkem.


