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Ivo Koblasa se v polovinû listopadu vydal do da-
lekého Japonska, aby zde provûfiil své kvality
a pfiipravenost na paralympijské hry v roce 2020. 

Ivo zajel bûhem svého pobytu v Japonsku ve mûstû
Shizuoka dva testovací závody - stíhací závod na 3 km a na 
1 km na dráze velodromu IZU, na kterém se pojedou v‰ech-
ny dráhové disciplíny na paralympijsk˘ch hrách v roce
2020. Ivo zde vytvofiil nov˘ ãesk˘ rekord kat. C2 na 3 km
ãasem 3:54.530 - místo velodrom IZU, Japonsko 2017.

V závodû na 1 km i na 3 km Ivo obsadil krásné druhé
místo. V posledním závodû 19. listopadu byla scrath, která
se jela bez rozdílu kategorií C1 - C5. Ivo opût potvrdil svo-
ji dobrou formu a v závûreãném spurtu obsadil 5. místo.
Dûkujeme Ivovi za vzornou reprezentaci.

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv Iva Koblasy

Od 1. do 14. ledna 2018 budete nejen v
ulicích, ale i u va‰ich dvefií opût potkávat sku-
pinky koledníkÛ, jejichÏ prostfiednictvím mÛ-
Ïete finanãnû pfiispût na pomoc lidem, ktefií se
ocitli v nepfiíznivé Ïivotní situaci. Charitní
pomoc se opírá o profesionální dovednosti se
souãasn˘m zachováním dÛstojnosti kaÏdého ãlovûka.
Motto sbírky: „Pro ty, ktefií nemají tolik ‰tûstí”.

Vûfiíme, Ïe i leto‰ní sbírka bude úspû‰ná a pfiinese dár-
cÛm i koledníkÛm radost z dobrého skutku, protoÏe pfiiná-
‰et radost druh˘m, znamená obdarovávat také sebe. 
Info o sluÏbách a sbírce naleznete na www.blansko.charita.cz

Ivo Koblasa 
bodoval v Japonsku

Tfiíkrálová sbírka

Ivo „bodoval” v Tokiu. 


