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Kdo jel v pátek 17. kvûtna kolem
Zlaté studny v Sebranicích, mohl potkat
rÛznorodou partu lidí, ktefií mûli spoleã-
né to, Ïe pfied spoustou let pracovali
v Chemû v Rájci - Jestfiebí. 

Setkali jsme se uÏ podruhé a zjistili
jsme, Ïe si máme stále co povídat a
umíme se bavit, jako „za mlada”. Na
podzim nám byl oti‰tûn v Listech regi-
onÛ ãlánek s prvním setkáním. Tento
ãlánek pomohl k tomu, Ïe teì na jafie

pfii‰li i ti, co si pfieãetli tento ãlánek na
podzim v novinách a o prvním setkání
nevûdûli. Dûkujeme v‰em, co pfii‰li
a uÏ se tû‰íme na dal‰í pokraãování.
Naplánovan˘ termín je sobota 16. kvût-
na 2020 ve 14 hodin. 

Najdeme mezi ãtenáfii ListÛ regionÛ
dal‰í spolupracovníky, které spojuje
parÈaãka Eli‰ka ·imonová?

Text: Jaroslav Zaoral
Foto: Olga Zaoralová

Dal‰í setkání b˘val˘ch ko-
legÛ z rájecké chemiãky

Pohárové závody v silniãní cyklistice
Po tvrdé pfiípravû se Ivo Koblasa z âerné Hory

(âesk˘ paralympijsk˘ reprezentant, cyklista) vrhnul do
pohárov˘ch závodÛ handicapovan˘ch cyklistÛ. Po vel-
mi kvalitním v˘konu na EP Veralunuova se Ivo posta-
vil 10. kvûtna na start velmi technické ãasovky na 
svûtovém poháru v Italském mûstû Corridonia. Ivo
v nejrychlej‰ích místech trati na kole létel rychlostí pfies
85 km/h. S pfiib˘vajícími kilometry za sebou Ivo nechá-
val jednoho favorita ãasovky za druh˘m. Do cíle Ivo
pfiilétl na skvûlém 5. místû, coÏ je za poslední 2 roky nej-
lep‰í Ivovo umístûní v ãasovce na svûtov˘ch pohárech.

Po skvûle zajeté páteãní ãasovce na Iva ãekal vnedûli sil-
niãní závod na stejném technicky nároãném okruhu. Start
silniãního závodu byl v9.02 hod. Nad Corrodonií se od brz-
kého rána sná‰el dé‰È, kter̆  jiÏ tak technicky nároãnou traÈ
je‰tû více ztíÏil. Ivovi se v tomto silniãním závodû podafiilo
vybojovat stfiíbrnou medaili. Ivo potvrdil, Ïe se jednalo za-
tím o nejnároãnûj‰í závod jeho cyklistické kariéry. 

Po úspû‰ném vystoupení Iva na Svûtovém poháru
v Italské Corridonii se Ivo bûhem tfií dnÛ pfiesunul se
sv˘m realizaãním teamem na dal‰í závod svûtového
poháru handicapovan˘ch cyklistÛ do Belgického
mûsta Oestende. Na rozdíl od Corridonie zde neãe-
kala na závodníky technická kopcovitá traÈ, ale na 
rovinaté trati pfii pobfieÏí ãekal pfiedev‰ím nárazov˘
vítr. Pro Iva je jeho start pod bedliv˘m dohledem tre-
néra Jaroslava Bláhy v silniãní ãasovce (28 km), tepr-
ve druh˘m na novém ãasovkáfiském speciálu. Ivo zís-
kal v pátek 17. kvûtna skvûlé 5. místo jen 12 vtefiin za
3. místem.

V nedûli 19. kvûtna odpoledne se Ivo postavil na
start silniãního závodu. Cílem projel Ivo na 5. místû
s prodlevou na prvního pouh˘ch 7 vtefiin. 

Gratulujeme Ivovi ke skvûlé reprezentaci. 

Text: Ivo Koblasa sen., manager t˘mu
Foto: archiv I. KoblasyIvo vybojoval 2. místo v silniãním závodû svûtového poháru v Itálii


