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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ LAKÝRNÍK 
A NAVĚŠOVAČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ SKLADNÍK A ŘIDIČ VZV 
S PRAXÍ

➔ KONTROLOR
STROJÍRENSKÉ VÝROBY

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

V jihoafrickém Pietermarizburgu
se konalo od 31. 8. do 3. 9. mistrovství
svûta v silniãní cyklistice paralympij-
sk˘ch cyklistÛ..

Mezi ãesk˘mi nadûjemi stanul na
startu opût Ivo Koblasa s ambicemi na
zisk cenného kovu a to pfiedev‰ím
v silniãním závodû. Ivo nejdfiíve na-
stoupil k velmi tûÏké ãasovce, kterou
zvládl nad oãekávání dobfie a jen nûko-
lik vtefiinek ho dûlilo od zisku 3. místa.
V souãtu ãasÛ skonãil na 7, místû. Do
nedûlního závodu nastoupil Ivo s vel-
kou bojovností a snahou vybojovat
medaili. Od prvních metrÛ se úpornû
závodilo, silniãní závod poznamenal

pád závodníkÛ pfii nájezdu do druhého
kola. Tento pád zastavil i Iva, vznikla
mezera mezi Ivem a ãelem závodu,
kterou jiÏ nedokázal Ivo smazat, proto
se soustfiedil na boj o dal‰í místa, kdy
vyhrál spurt následující skupiny 
závodníkÛ o 7. místo. Bilance dvou 
7. umístûní je potvrzením Ivovy v˘ko-
nosti a zajistila mu setrvání mezi nejlep-
‰ími 3. závodníky svûtového rankingu.
Více: http://www.ivokoblasa.cz

Text: Ivo Koblasa sen., Sport Manager
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa na MS v JAR 
v silniãním závodû sedm˘

Ivo Koblasa na trati.

jsou mediálním
partnerem 
Ivo Koblasy 

POZVÁNKA
ZO âSCH Boskovice vás zve 

k náv‰tûvû a obeslání OKRESNÍ

V¯STAVY králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe,

která se bude konat pfii pfiíleÏitosti 14.

roãníku Husích slavností 30. 9. a

1. 10. 2017 v prostorách za mûstsk˘m

Muzeem na Hradní ulici 3

v Boskovicích. Na v˘stavû si budete

moci prohlédnout expozice ãistokrev-

ného drobného zvífiectva a také voliéry

s okrasn˘m a exotick˘m ptactvem.

V˘stava bude otevfiena pro vefiejnost v so

30. 9.  8-18 hod. a v ne 1. 10. 9-16 hod.

Cel˘ víkend budou otevfieny restaurace

s husími pochoutkami a v areálu Letního

kina a Zámeckého skleníku bude probí-

hat bohat˘ program pofiádan˘ mûstem

Boskovice. Informace podá a pfiihlá‰ky

pfiijímá Ing. Jana Sedláková, tel.:

603475396, e-mail: jani.sedl@seznam.cz. 

JiÏ osm let funguje v Bow-
lingovém centru v Blansku
krouÏek bowlingu, kter˘ nav-
‰tûvují dûti od 8 do 15 let.
Bowling hrají hlavnû pro zá-
bavu, ale berou ho také jako
sport, pravidelnû se úãastní
bowlingov˘ch turnajÛ. V kvût-
nu mûly moÏnost trénovat
s Janem Spáãilem, v˘born˘m
bowlingov˘m hráãem a repre-
zentaãním trenérem.

O prázdninách se dûti zúãastnily
t˘denního bowlingového kempu, kde
se kromû bowlingu vûnovaly i jin˘m
sportÛm. Vyzkou‰ely minigolf, hry
v pfiírodû a také závodily v atletice.
Cílem kempu byla pfiíprava na junior-
skou ligu, která zaãne zaãátkem fiíjna
v Olomouci. Po t˘denním dvoufázo-

vém trénování pfiedvedly rodiãÛm, ja-
ké udûlaly pokroky a také zmûfiily sí-
ly s rodiãi. V‰ichni úãastníci obdrÏeli
pamûtní pohár a drobné ceny. Pfiejeme
mlad˘m blanensk˘m hráãÛm hodnû
úspûchÛ na turnajích. AÈ jim to padá!

Text: Bára Holánová, trenérka
Foto: Du‰an Pukl

Bowling nás baví

Bowlingov˘ kemp.


