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Program své náv‰tû-
vy zahájil Ivo Koblasa
besedou, ve které dû-
tem poodhalil svÛj Ïi-
votní pfiíbûh. Malí paci-
enti se tak napfiíklad
dozvûdûli, Ïe dvaadva-
cetilet˘ Ivo trpí jiÏ od
narození dûtskou moz-
kovou obrnou a epilep-
sií. Na kole jezdí od tfií
let a jezdit na nûm umûl
je‰tû dfiíve, neÏ zaãal
sám chodit. Sportovec
vzbudil sv˘m pfiíbûhem
u dûtí velk˘ zájem,
a tak padaly nejrÛznûj‰í
otázky. Malí pacienti se
tak napfiíklad dozvûdû-

li, Ïe v leto‰ním roce
má cyklista jiÏ najeto
pfies devût tisíc kilo-
metrÛ. 

„Sv˘m pfiíbûhem chci
ukázat, Ïe i kdyÏ se Ïivot
nûkdy jeví jako nepfieko-
natelnû tûÏk˘, vÏdy je ta-
dy nadûje na zlep‰ení.
RovnûÏ bych rád dûti
motivoval ke sportu a
ukázal jim, jak je v Ïivo-
tû prospû‰n˘ a dÛleÏit˘,”
uvedl Ivo Koblasa, pro
nûhoÏ byla cyklistika pÛ-
vodnû prostfiedkem k re-
habilitaci. „SvÛj první
závod bezkonkurenãnû
prohrál. Nikdy by nás

ani nenapadlo, jak˘ch ús-
pûchÛ Ivo jednou dosáhne,
a to je díky své píli a cíle-
vûdomosti,” prozradil cyk-
listÛv tatínek, kter˘ se 
besedy na dûtském oddû-
lení Nemocnice Pfierov ta-
ké úãastnil. 

Sportovec mûl pro ne-
mocné dûti pfiipraveno
velké pfiekvapení – vûno-
val jim originální cyklis-
tické dresy, ve kter˘ch
absolvuje závody, které
mûl pfiipraveny ve v‰ech
velikostech. A o pfiekva-
pení nepfii‰li ani pacienti,
které úraz nebo nemoc 
upoutala na nemocniãní

lÛÏko. Kdo nemohl pfiijít
do herny na dûtské oddû-
lení, toho Ivo Koblasa
potû‰il svou náv‰tûvou
pfiímo v pokoji.

„Ivo je obdivuhodn˘
sportovec, kter˘ mÛÏe b˘t
svou vytrvalostí a houÏev-
natostí vzorem pro nás
v‰echny. Líbí se mi, Ïe si
klade stále vy‰‰í a vy‰‰í cí-
le, které také plní,” uvedla
v˘konná fieditelka NADA-
CE AGEL Mgr. Denisa
Rísová, která náv‰tûvu
sportovce na dûtském od-
dûlení Nemocnice Pfierov
zorganizovala.

Text a foto: Radka Milo‰evská 

Paralympijsk˘ reprezentant Ivo Koblasa 
z âerné Hory rozveselil dûti v Nemocnici Pfierov

Ivo Koblasa na náv‰tûvû u mal˘ch pacientÛ.

Vzácná náv‰tûva rozveselila nemocné dûti hospitalizované v Nemocnici Pfierov, která je ãlenem skupiny AGEL. Malé pacienty pfii‰el nav‰tívit paralym-
pijsk˘ reprezentant v cyklistice a vicemistr svûta 2014 Ivo Koblasa z âerné Hory. Setkání se sportovcem pro nemocné dûti zorganizovala NADACE AGEL.

JiÏ pát˘m rokem fun-
guje v Blansku krouÏek
bowlingu, kterému se
vûnují dûti od 10 do 16
let. Pod vedením trené-
rek Hanky Chládkové
a Báry Holánové se dû-
ti úãastní juniorsk˘ch
turnajÛ a kaÏdoroãnû
i Mistrovství âeské re-
publiky.

V leto‰ním roce se ko-
nalo juniorské Mistrovství
âeské republiky v bowlin-
gu ve dnech 1. a 2. kvûtna
v Pardubicích. Úãast v re-
publikovém finále si z pfie-
boru JiÏní Moravy zajistili

také mladí juniofii
z Bowlingu Blansko.
Star‰í dûti se vûnují bow-
lingu od zaãátku vzniku
krouÏku, pro nû to byla jiÏ
tfietí úãast na Mistrovství
âeské republiky, men‰í
dûti se ho zúãastnily popr-
vé. V pátek 1. kvûtna se
konala kvalifikace star‰ích
kategorií (13 aÏ 15 let, 16
aÏ 18 let). Star‰í dûti ode-
hrály ‰est her, ãtyfii nejlep-
‰í hráãky a hráãi v kaÏdé
kategorii postupovali do
sobotního finále. O jed-
no místo unikl postup do
finále v kategorii 16 aÏ

18 let Mí‰i Hlaváãikové,
která se umístila na 5.
místû, Klárka Charvátová
obsadila 8. místo. Nej-
lep‰í z blanensk˘ch
chlapcÛ, ve stejné kate-
gorii, skonãil na 8. místû
Du‰an Pukl, 13. místo
obsadil Vítek RÛÏiãka.
V sobotu 2. kvûtna pfied-
vedly své v˘kony mlad‰í
dûti (do 12 let), které 
odehrály ãtyfii hry. V ka-
tegorii dûvãat obsadila 12.
místo Lucie Hrazdírová,
v chlapcích skonãil na 15.
místû Jirka Solafiík a na
16. místû Adam Kopfiiva.

Po skonãení mlad‰í kate-
gorie pfiedvedli své bow-
lingové umûní nejlep‰í 
finalisté. 

Blahopfiejeme na‰im ju-
niorÛm k dosaÏen˘m v˘-
sledkÛm a pfiejeme jim
hodnû dal‰ích bowlingo-
v˘ch úspûchÛ a v pfií‰tím
roce i postup do finále. 

Pokud máte zájem 
vûnovat se bowlingu a
úãastnit se turnajÛ, více in-
formací získáte na recepci
Bowlingu Blansko.

Text: Barbora Holánová
Foto: Ale‰ Kopfiiva

Bowling je zábava, ale i sport

Nejlep‰í hráãi pfieboru JiÏní Moravy ve star‰í kategorii - zle-
va Michaela Hlaváãiková, Du‰an Pukl a Katka ·merdová.

Bowling je nejen zábava, ale i sport, ve kterém se konají turnaje pro dûti i dospûlé. Bowling Blansko pofiádá jiÏ deset let turnaje v bowlingu nejen pro
vefiejnost, ale i pro registrované hráãe. Velmi populární je turnaj O pohár Zámecké S˘pky, kterého se letos zúãastnilo 30 druÏstev. Neménû populární je 24
hodinov˘ bowlingov˘ maratón, kter˘ se koná kaÏd˘ rok zaãátkem ãervence. Pfied koncem ‰kolního roku kaÏdoroãnû probíhá okresní turnaj v bowlingu zá-
kladních a stfiedních ‰kol. Ve v‰ech turnajích se hraje o velmi zajímavé ceny.

Akce byla pofiádána k 50. v˘roãí za-
loÏení pofiadatelského oddílu kulturisti-
ky ASK Blansko,  k 80. narozeninám
zakladatele blanenské kulturistiky
Josefa Krupy (kter˘ se objevil ve star-
tovním poli) a k 110. v˘roãí pov˘‰ení
Blanska na mûsto. Za úãasti zástupcÛ
mûsta, prezidia svazu a legend ãekoslo-

venské kulturistiky, byly pfiedány me-
daile, trofeje a ceny vítûzÛm v‰ech 
kategorií. Mimo jiné i za druhé místo
zástupci pofiadatele.

Vûfiíme, Ïe podafiené mistrovství inspi-
rovalo pfiihlíÏející diváky. 

Text: Z. ·aman
Foto: Ing. Michal Krupa

Blansko hostilo
Mistrovství âR 

v kulturistice muÏÛ

Josef Krupa a Jifií Nûmec z Uherského
Hradi‰tû (oba kategorie masters nad 60 let).

Vracíme se k velice úspû‰nému Mistrovství âR v kulturistice muÏÛ. V na-
bitém sále Dûlnického domu v Blansku se 9. 5. 2015  za úãasti osmdesáti
závodníkÛ v deseti  kategoriích muÏÛ, mastres a vozíãkáfiÛ konalo MâR.

Baví Tû jezdit na kole? 
Jsi ve vûku 8 – 14 let? 

Tak pfiijì mezi nás!
TJ Favorit Brno patfií mezi nejúspû‰nûj‰í

cyklistické oddíly v âeské republice.
Info vám rádi poskytnou a na va‰i náv‰tûvu

se tû‰í kvalifikovaní trenéfii.

Jifií Pavlíãek – Pfiípravka 608 169 982
jirka.spinn@seznam.cz 

Jifií Dofek – Îáci 602 781 457
jiri.dofek@tiscali.cz 
Mgr. Luká‰ PETR 

Diplomovan˘ trenér I. tfiídy 
774 939 000 Vedoucí trenér SCM Brno

lukas_petr@seznam.cz 
www.favoritbrno.cz


