
A pfiesnû tak to mají sportovci.
Pfiirozen˘ talent je jedna vûc, ale je
zapotfiebí tvrdého tréninku a mimo ji-
né úpravy stravy, Ïivotního stylu, 
apod. Listy regionÛ mediálnû podpo-
rují cyklistu Ivo Koblasu z âerné
Hory a i tento talentovan˘ mlad˘ muÏ
hledá zpÛsoby, jak legálnû zv˘‰it své
v˘kony… 

Ivo má od nového roku také nasta-
vené zmûny, aktivní Ïivotní styl. S
tûmito zmûnami se rád podûlí se ãte-
náfii ListÛ regionÛ.  Intenzivní trénink
7x t˘dnû, rozdûlen˘ na: Pondûlí - po-
silovna s kondiãním trenérem
Robertem Syrov˘m, zamûfiení na 
svalové partie, které nejsou tak zatû-
Ïovány cyklistikou, úter˘ - dráhov˘
trénink pod vedením trenéra Jaroslava
Bláhy, stfieda - objemov˘ trénink 80
km, ãtvrtek -  trénink v kopcích v
okolí âH, pátek - rychlostní trénink
cca 50 km, spí‰e po rovinû a o víken-
du má Ivo závodní dny, popfi. trénink
objemu cca 100 km dennû.

SoubûÏnû s intenzivním tréninkem
Ivo zmûnil doplÀky stravy, spolu
s expertem firmy ForActiv panem
Votavou pouÏívá nové doplÀky: napfi.
EAA, Sports Electrolyte Fix, Edge,
Muscle bomb. SoubûÏnû se zmûnou
tûchto doplÀkÛ pfie‰el na pfiírodní ty-
ãinky Raw, nepouÏívá iontové nápoje
obsahující aspartam a dal‰í tûlu ne
pfiíli‰ prospû‰né produkty a látky.

Ivo chodí 2 x t˘dnû do restaurace
Secret of raw v Brnû, kde podávají
jídla raw, tzn, vegetariánská jídla 
upravovaná do teploty 42 °C.  Pfii
první náv‰tûvû této restaurace tro‰ku
nevûfiil v dostateãnou sytost zde po-
dávan˘ch jídel, ale opak je pravdou.
Tato ãásteãnû syrová strava v˘bornû
zasytí, ale co více, ãlovûk v˘bornû
vnímá rÛzné chuti zde podávan˘ch
jídel. 

Mimo stravování v restauraci raw,
Ivo pod vedením v˘Ïivového poradce
optimalizuje svoji stravu, hlavní dÛ-
raz je kladen na dostateãn˘ pfiísun 
zeleniny a ovoce. K hlavnímu chodu
mívá ryby, drÛbeÏ, hovûzí maso s ma-
ximálním vylouãením vepfiového 
masa. „Tento úkol zase klade velké
nároky na mamku, která mnû v‰e
chystá s velkou peãlivostí” vysekl Ivo
poklonu své mamince, která jak mu,
tak manÏelovi Ivovi Koblasovi star‰í-
mu poskytuje domácí servis a zázemí,
které je také dÛleÏité k psychické po-
hodû sportovce. Tatínek Ivo je synÛv
manaÏer a trenér v jedné osobû. 

SvÛj aktivní Ïivotní styl Ivo dopl-
nil také o zmûnu obuvi. Mimo na
míru ‰it˘ch cyklistick˘ch treter
Gaerne zaãal chodit ve speciální 
obuvi Vovobarefoot od firmy
Vivoboty. Jedná se o obuv, která sti-
muluje bosou chÛzi. Zcela plochá
podráÏka zaji‰Èuje zdravé a vzpfií-
mené drÏení tûla, které dokáÏe vyfie-
‰it bolesti kloubÛ zpÛsobené jejich
pfietûÏováním. Boty nabízí dostatek
prostotu a vytváfiejí velmi pfiíjemn˘
pocit – jako byste Ïádné boty na so-
bû nemûli. 

IvÛv realizaãní t˘m pevnû vûfií, Ïe
tyto postupné kroky vedoucí ke zlep-
‰ení jak stravovacích návykÛ Iva, ale
také v nemalé mífie vedoucí ke zlep-
‰ené koordinaci správného drÏení tûla
jeho tûla, budou mít rozhodující vliv
k dosaÏení sportovních cílÛ, které
jsou nemalé - a to zisk titulu mistra
svûta v roce 2018 ãi 2019 a finálnû
potom zisk paralympijské medaile
v Tokiu 2020. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Majo Eliá‰
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Urãitû se vám uÏ, milé dámy, stalo, Ïe jste chtûly
zhubnout, ale samo to ne‰lo. Nebo vy, pánové, chtûli
jste zapÛsobit svojí muskulaturou? Ale sama postava
se vám také pfies noc nevyr˘sovala… Tak to je, bez prá-
ce nejsou koláãe aneb „v‰echno se v‰ím souvisí”… 

mediálnû 
podporují 
Iva Koblasu. 

Nabízíme: - Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 

finanãním ohodnocením

- Nástupní mzda aÏ 25.000 Kã (dle znalostí)

- MoÏnost osobního uplatnûní

- Zázemí tradiãního zamûstnavatele v regionu

- Zamûstnanecké v˘hody

• t˘den dovolené navíc

• závodní stravování

• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní

• 13. a 14. mzda

PoÏadavky: - S· vzdûlání ve strojírenském oboru (pfiípadnû vyuãen 
v oboru kovo)

- Znalost ãtení v˘kresové dokumentace
- Znalost práce na PC 
- Znalost mûfiení
- Praxe v˘hodou

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pokud Vás nabídka oslovila, za‰lete svoji Ïádost 
se strukturovan˘m Ïivotopisem na adresu: 

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddûlení, Ing. Franti‰ek Pfiichystal, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
pfiední v˘robce prÛmyslov˘ch 

‰icích strojÛ 

hledá nové zamûstnance 
na volné pozice:

KONTROLOR KVALITY

PoÏadavky: - S· vzdûlání strojírenského zamûfiení, V· v˘hodou
- Znalost technologie obrábûní (frézování, soustruÏení,

brou‰ení, vrtání)
- Znalost práce na PC 
- Znalost ãtení technick˘ch v˘kresÛ
- Praxe minimálnû 2 roky

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

TECHNOLOG – PROGRAMÁTOR

PoÏadavky: - Vyuãen v oboru kovo, nejlépe obsluha a sefiizování CNC
(stfiední strojírenské vzdûlání s maturitou v˘hodou)

- Samostatnost, ochota uãit se nov˘m vûcem
- Orientace ve v˘kresové dokumentaci
- Praxe 2 roky v˘hodou
- Tfiísmûnn˘ provoz

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

SE¤IZOVAâ A OBSLUHA CNC

BliÏ‰í informace poskytneme na tûchto kontaktech:
Tel.: 516 494 158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

V‰echno se v‰ím souvisí

Ivo v posilovnû.


