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Osobní i skupinové tréninky zamûfiené na zv˘‰e-
ní kondice, redukce hmotnosti, fitness trénink, zpev-
nûní tûla, pfiípravu na závody a soutûÏe.
Zamûfiujeme se na v‰echny vûkové i v˘konnostní
skupiny. Dûti od 10 let se mohou pfiihlásit do na‰e-
ho sportovního oddílu zamûfieného na atletiku, triat-
lon, nebo lyÏování. Pro dospûlé máme pravidelné
bûÏecké a kondiãní tréninky 2 x t˘dnû v Blansku
a Boskovicích, kde se spoleãnû pfiipravujeme na bû-
Ïecké závody a na zlep‰ení kondice. Pokud radûji
cviãíte doma, mÛÏete vyuÏít sluÏbu „Trenér do
Domu” nebo si mÛÏete nechat sestavit tréninkov˘
plán na míru. Osobní tréninky lze domluvit po ce-
lém okrese Blansko. 
Nyní hledáme mladé sportovce od 10 let, ktefií by
s námi chtûli trénovat a úãastnit se závodÛ. 
www.jankohut.com, hkohut@seznam.cz

Jan Kohut -
Osobní a kon-
diãní trenér 

Dne 25. ledna 2017 probûhlo v Orlovnû
Boskovice pfiijetí nejlep‰ích sportovcÛ cyklistic-
k˘ch druÏstev Moravec Team a Drahansk˘ sport
team. U pfiíleÏitosti setkání se senátorkou Ing.
Jaromírou Vítkovou obdrÏeli sportovci pamûtní
list s drobn˘m dárkem a trenéfii obou t˘mÛ fi-
nanãní dar. 

K ocenûn˘m sportovcÛm druÏstva Moravec
Team se zafiadili: Tomá‰ Tlamka, Anna
Zemánková, Dominik Prudek, Adéla ·afáfiová
a Jana Tesafiová.

K nejlep‰ím v˘sledkÛm ocenûn˘ch sportovcÛ
Drahanského sport teamu patfií: Jan ·mída,
Tereza Obofiilová, Michal ·mída a Anna
Smutná.

„Cyklistika je stále více populární sport. Jsem
velmi ráda, Ïe v na‰em regionu je tolik úspû‰-
n˘ch mlad˘ch cyklistÛ. Tû‰í mû, Ïe jsem se za-
sadila o vybudování Boskovick˘ch stezek
a sportparku, kter˘ bude slouÏit nejen aktivním
sportovcÛm, ale i obãanÛm mûsta a náv‰tûvní-
kÛm na‰eho regionu”, uvedla Jaromíra Vítková.

Pfiítomní se shodli na dal‰í spolupráci pfii roz-
voji cyklistického sportu v Boskovicích a na
Boskovicku. Diskutovalo se o pfiipravovan˘ch

sportovních akcích a závodech, o moÏnostech vyuÏití
Boskovick˘ch stezek a sportparku. 

Text: mv, foto: RePo

Pfiijetí nejlep‰ích cyklistÛ 
Moravec Team a Drahansk˘ sport team

Pfiedání ocenûní Annû Zemánkové.

RIHO CZ, a.s.
pfiední v˘robce akrylátov˘ch van, 
parních kabin, masáÏních systémÛ, 
sprchov˘ch zástûn a vaniãek 

Dûlník do v˘roby

Profesní Ïivotopis zasílejte na adresu: RIHO CZ, a.s. Such˘ 37, 680 01 Such˘ 
nebo pfiímo kontaktní osobû: Martin Sedlák, sedlak@riho.cz, mob. 725 834 852.

HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI

PoÏadujeme:
• SOU/S· technického zamûfiení
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
• peãlivost, odpovûdnost
• manuální zruãnost
• dobr˘ zdravotní stav

Nabízíme:
• dobré platové podmínky
• smlouva na dobu urãitou s moÏností

prodlouÏení
• pfiíspûvek na dopravu do zamûstnání
• zázemí zahraniãní spoleãnosti

Nabízíme zboÏí pfieváÏnû od ãesk˘ch v˘robcÛ 
a to aÏ do maximálních velikostí

PROVOZOVNY:
Masarykovo nám. 33, Boskovice
Po - Pá  8.30 - 17.00
So - 8.30 - 11.30
Tel.: 731 105 281

www.x-large-nadmerneodevy.cz

NOVù OTEV¤ENO
Smetanova 6, Blansko
Po - Pá  8.30 - 17.00
Tel.: 732 974 561


