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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU IHNED

Práce máme dost. 
Možná hledáme
právě Vás!
 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů
 Seřizovač 
 vícevřet. automatů

 Co nabízíme?
 Práce ve výr. závodě pro muže i ženy  Týden dovolené 
navíc  Finanční odměny  Příspěvek na penzijní  
připojištění  Věrnostní odměnu 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně  Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, 
mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com      

Ivo Koblasa potvrdil 
svoji formu a míří do Tokia
	 Ivo	Koblasa,	český	paralympijský	
reprezentant	 v	 cyklistice,	 letošní		
paralympijskou	sezonu	začal	ve	vel-
kém	stylu.	Začátkem	měsíce	června	
svoji	 formou	 zaskočil	 soupeře	 na	
Mistrovství	 Evropy	 v	 Rakousku.	
Nejdříve	nedal	soupeřům	šanci	v	sil-
niční	 časovce,	 aby	 další	 den	 domi-	
noval	 i	 v	 silničním	 závodě.	 Po	 zis-	
ku	dvou	titulů	Mistra	Evropy,	se	Ivo		
s	 realizačním	 teamem	 přesunul	 do	
Portugalska	 na	 Mistrovství	 světa,	
které	 se	 konalo	 na	 známém	 závod-
ním	okruhu	v	Estorilu.	Zde	Ivo	vy-
bojoval	 skvělé	5.	místo	v	 silničním	
závodě	a	8.	místo	v	silniční	časovce.	
O	víkendu	v	polovině	července	 Ivo	
navázal	 v	 okolí	 města	 Púchova	 na	
Slovensku	závodem	Evropského	po-
háru	 v	 silniční	 cyklistice	 handica-	
povaných	cyklistů.	Konal	 se	 již	25.	
ročník.	 Stejně,	 jako	 v	 předchozích	
letech	byl	závod	pořadatelsky	velmi	
dobře	 zabezpečen.	 Na	 trati	 byla	
spousta	 fandících	 diváků,	 kteří	 po	
právu	 aplaudovali	 Ivovi,	 který	 na	
tento	 pohárový	 závod	 odjel	 z	 plné	
přípravy	 na	 paralympiádu	 v	 Tokiu.	
Ivo	poprvé	 startoval	na	mezinárod-	
ní	 scéně	 v	 dresu	 Mistra	 Evropy,		
i	 díky	 tomuto	 dresu	 budil	 zaslou-	
ženou	pozornost.	Fanoušky	Ivo	po-
těšil	 přesvědčivým	 výkonem,	 kdy		
v	startovním	poli	bojoval	se	závod-
níky	 z	 Rakouska,	 Německa,	 Ma-	
arska,	 Slovenska	 a	 ČR.	 V	 silnič-	
ním	 závodě	 Ivo	 svedl	 litý	 boj,	 kdy		
o	svém	vítězství	rozhodl	v	závěreč-
ném	spurtu,	do	silniční	časovky	zís-
kal	bonifikaci	7	vteřin	před	závod-	
níkem	 Dietmarem	 Hintringerem		
z	Rakouska.	V	nedělní	časovce	 Ivo	
již	 od	 prvních	 kilometrů	 nabíral		
náskok,	který	v	cíli	činil	přes	1min.	
30	 vteřin	 na	 druhého	 závodníka		
Dietmara	Hintringera	z	Rakouska.
	 V	 současné	 době	 Iva	 můžete		
potkat	na	silničním	tréninku	v	okolí	

Černé	 Hory,	 kde	 krouží	 v	 bílém	
dresu	 Mistra	 Evropy	 a	 připravuje		
se	 na	 start	 na	 svých	 3.	 paralym-	
pijských	 hrách	 v	 Tokiu.	 Můžeme	
být	 právem	 hrdi	 na	 tohoto	 našeho	
spoluobčana,	 který	 svými	 výkony	
propaguje	náš	okres	a	kraj.

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa – vítěz Evropského poháru

POTŘEBUJETE 
INZERCI? 

„Ušijeme ji Vám přímo na míru“ 
Tel.: 606 931 795


