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BYT V OV 3+KK 
v Boskovicích

po rekonstrukci, 
zděné bytové jádro, 

parkety, 
nová prostorná lodžie, 

CP 75,10 m2.
Cena: 2.700.000,– Kč

krásné místo, prostorná 
zahrada s možností STP, 

stodola, chlévy, uzavřený 
dvůr, kachl. kamna, 

2x sklep, CP 1 447 m2. 
Cena: volejte makléři

HLEDÁM pro své klienty 
byty – Adamov, Blansko. 
Prosím nabídněte. 
Předem děkuji. Silvie

Jak pracujeme a co nabízíme?  
Více na: https://www.reality- 
hynstova.cz/sluzby/co-nabizime
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Výzva – odměna
Dne 29. 8. 2019 
v popoledních 
hodinách 
v lokalitě Černá 
Hora uletěla 
andulka, která 
slyší na jméno 
Petr Petřík, 
ochočený na prst. 
Staří cca 11 let, 
odměna. 
Tel.: 723 105 913.

Ivo Koblasa přivezl další medaile

 V polovině září se konalo v holanském Emme-
nu silniční MS handicapovaných cyklistů. 
 Ivo Koblasa z Černé Hory se řadí mezi nejlepší 
handicapované cyklisty v ČR. Od roku 2011 se 
pravidelně umísuje na předních pozicích Evrop-
ského poháru, Světového poháru a Mistrovství 
světa. Dvakrát vyhrál světový ranking.
 MS v Emmenu Ivo zvládl na výbornou. První 
závod, náročná časovka proběhla v okolí zoolo-
gické zahrady a přírodního parku v Emmenu. Byl 
to boj s větrem, technickými nástrahami trati, 
mimo jiných, se jelo i po zpevněné polní cestě. 
Ivo do svěho souboje vyrážel, jako 4 závodník  
od konce, protože se pohybuje ve světovém ran-
kingu na 3. místě, což skýtá určitou výhodu, pro-
tože si Ivo může kontrolovat odstupy od nejlep-
ších soupeřů startujících před ním. Ivo od prvních 
metrů nasadil průměrné tempo nad hranicí 42 km 
/ hod., toto tempo postupně stupňoval až do cíle, 

kam přilétl na svém zatím nejlepším umístění na 
MS v časovce a to na 6. místě. 
 Po jednodenním odpočinku se Ivo postavil na 
start s dalšími 74 závodníky a to do silničního 
závodu. Letošní MS bylo zajímavé tím, že se ne-
mohlo trénovat před závodem na uzavřené trati, 
což bývá jindy pravidlem. I proto byl silniční zá-
vod velmi dramatický, nejen, že se místy jelo ve 
velmi úzkém silničním pruhu vyhrazeném zábra-
nami, ale navíc závodníci byli v každém kole za-
vedeni do místního parku, který je nádherný  
k vycházkám, ale jeho hrubá dlažba je velmi ne-
bezpečná pro závodníky. Kolik odjíždělo sanitek 
s naloženými závodníky, nepamatujeme. Ivo se 
šikovně vyhnul mnoha těžkým pádům a sváděl 
neuvěřitelné souboje s těmi nejlepšími cyklisty 
světa. Zachytil správný okamžik a pohlídal si ná-
stup ve druhém kole, který rozdělil závodní pole 
na více skupinek. Od tohoto okamžiku Ivo bojo-
val v čelní skupince. Závodníci se přiřítili do po-
slední pravotočivé zatáčky 200 metrů před cílem, 
mezi spurtujícím, k potěše českých fanoušků, byl 
český dres a v něm Ivo, který do spurtu dal vše  
a cílem prolétl na vynikajícím 4. místě. 
 Ivo má dobře našlápnuto na Paralympijské hry 
do Tokia, kde pevně věříme, že zazáří. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Iva Koblasy
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SOUTĚŽ O DRESY 
IVO KOBLASY
V KOLIKA DISCIPÍNÁCH 

STARTOVAL IVO 
NA PARALYMPIÁDĚ V RIU?

Pro první tři čtenáře, kteří správ-
ně odpoví, je připraven dres Iva. 

Odpovědi posílejte na: 
listyregionu@seznam.cz 

a nezapomeňte 
přidat své telefonní číslo.


