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Ivo Koblasa v top ten
	 Od	24.	srpna	2021	do	5.	září	2021	se	konaly	v	Tokiu	na	Olympijském	stadionu	
už	 XVI.	 Letní	 paralympijské	 hry.	 Naše	 republika	 zde	 měla	 také	 své	 zástupce,		
z	našeho	regionu	to	byl	Ivo	Koblasa	z	Černé	Hory,	který	reprezentoval	naši	zem		
v	cyklistice.
	 A	jak	vyhodnotit	letošní	paralympijské	hry?	Potvrdily,	že	byly	opět	výborně	
organizovány,	bohužel	díky	covidovým	opatřením	bez	diváků.	Jejich	sportovní	
úroveň	opět	narostla,	v	cyklistice	se	ještě	více	projevilo	zázemí	velkých	teamů,	
kdy	se	již	jedná	o	plně	profesionální	teamy.	Ivo	se	se	svojí	konkurencí	statečně	
pral.	 Vybojoval	 7.	 místo	 ve	 stíhacím	 závodě	 na	 dráze	 a	 8.	 místo	 v	 silniční		
časovce.	Od	 jarních	měsíců	vede	přípravu	 Iva	nový	 trenér	Mgr.	Lukáš	Petr,	
který	po	hloubkové	analýze	Ivových	možností,	ověřených	moderní	technikou,	
změnil	Ivovu	přípravu	směrem	k	silniční	časovce,	tzn.	k	rozvinutí	jeho	tempař-
ských	schopností.	Jak	ukázaly	výsledné	časy	právě	v	paralympijské	časovce	je	
to	správný	směr,	kdy	se	Ivo	svými	časy	přiblížil	na	dosah	pódiovým	časům.	
Hlavním	důvodem	je,	že	Ivovy	nejsilnější	disciplíny	(silniční	závod,	sprint	na		
1	km)	jsou	na	paralympiádě	sloučeny	se	zdravějšími	cyklisty	kat.	C3	a	tudíž	
možnost	úspěchu	Iva	v	těchto	kategoriích	je	spíše	teoretická.
	 Ivovy	 výsledné	 časy	 potvrdily,	 že	 se	 jedná	 o	 správnou	 cestu,	 jejíž	 plody	
bysme	měli	sklízet	v	nejbližší	sezoně	a	hlavně	na	nich	budeme	stavět	na	cestě	
na	další	paralympiádu,	která	bude	ve	Francii.
Více	na:www.ivokoblasa.cz
 S velkým poděkováním vám všem za podporu Iva – Ivo Koblasa sen., Sport Manager

Foto: archiv I. Koblasy 

Gymnázium Rájec-Jestřebí 
Gymnázium Rájec-Jestřebí bude ve školním roce 2022/2023

otevírat jednu třídu šestiletého studia 
(pro žáky ze sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia. 
O všech aktivitách se můžete dovědět z webových stránek 

školy www.gymnaziumrajec.cz nebo FB profilu školy.  

Dny otevřených dveří máme 12. 11. 2021 
(8:00-17:00) a 14. 1. 2022 (9:00-17:00). 

Veškeré informace můžete získat 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

kontaktovat e-mailem: kancelar@gymnaziumrajec.cz
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě  
na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Ing. František Přichystal, personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ Bph, Bb
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

OBSLUHA A SEŘÍZENÍ CNC
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:  – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání
  – Zaměstnanecké výhody:
   l týden dovolené navíc
   l závodní stravování
   l příspěvek na penzijní připojištění
   l mimořádné odměny

TOKIO 2021 – TOKIO 2021 – TOKIO 2021 – TOKIO 2021

Česká výprava v Tokiu

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

PRODEJ 
OVOCNÝCH DŘEVIN


