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V noci z 22. na 23. dubna odešel ve věku 54 let
na věčný odpočinek novinářský kolega,
muzikant a zpěvák
PETR MÙLLER z Blanska.
Byl velkým blanenským patriotem a díky svým
aktivitám i přátelské povaze měl v našem
regionu mnoho kamarádů.
Připojte se prosím k nám a společně věnujme
Petrovi tichou vzpomínku.

Až na vrcholky hor,
stoupal jsem s vámi rád...
Dne 30. dubna 2014 uplynulo 5 roků,
kdy nás opustil pan
MIROSLAV CHLOUPEK
z Blanska
Za tichou vzpomínku děkují manželka Eva,
syn Radovan s rodinou
a sestra Vlasta s manželem.

Za redakci Listů regionů Renata Kuncová Polická.

BLAHOP¤ÁNÍ
Tatínku náš milí, slavíš v této chvíli,
my Ti všichni přejeme hlavně zdraví dosti,
aby Tě už nebolely kosti.
Hlavně už žádné vylomeniny,

Libu‰e Magniová
jubilující

aby z toho nebyly zase zlomeniny…
K 65. narozeninám, které oslavil
pan JAN CHARVÁT z Doubravice nad Svitavou
9. 5. 2014 mu vše nejlepší přeje celá jeho rodina.

BLAHOP¤ÁNÍ
Na jaře, jak už to bývá,
narozeniny má Iva.
Je to naše krasavice,
k tomu skvělá živnostnice.
My jí přejem úspěch v práci,
úsměv ať se nevytrácí.
Vše nej přeje za pár přátel Alena a Renata.

V polovinû kvûtna se odborná
uãitelka Libu‰e Magniová doÏila
jubilejního vûku 75 let. Narodila se
ve starobylém mûstû Polná, kde
v kultivovaném prostﬁedí nalezla
inspirativní vzory pro své celoÏivotní poslání – pedagogiku. Bûhem
dlouholeté praxe vyuãovala ãe‰tinu
a dûjepis, mimoto studovala také
hudební obor. Kromû uveden˘ch
odvûtví se intenzivnû podílela na
dal‰ích aktivitách sv˘ch ÏákÛ,

zejména v Klubu mlad˘ch ãtenáﬁÛ,
které organizovalo nakladatelství
Albatros. V dobrovoln˘ch neziskov˘ch organizacích stále pÛsobí
v boskovickém Domovû mládeÏe
a v Brnû, kde se stará o v˘chovu
mládeÏe ze sociálnû problémov˘ch
rodin. Zaji‰Èuje také rozliãné ãinnosti pro uãitele - seniory. Za pﬁíkladnou a spoleãensky zásluÏnou
ãinnost byly váÏené jubilantce udûleny medaile J. A. Komenského a F.
Halase. Sama je nadále aktivní, absolvovala napﬁ. tﬁi cykly Univerzity
tﬁetího vûku, které organizují brnûnské vysoké ‰koly.
Ke gratulantÛm se urãitû pﬁipojí mnoho dﬁívûj‰ích ÏákÛ, kolegÛuãitelÛ, pﬁátel a znám˘ch, aby jí
do pﬁí‰tích let popﬁáli pﬁedev‰ím
dobré zdraví a hojnost energie
pro dosaÏení vytyãen˘ch cílÛ.
-stamPozn. Podrobnûj‰í info
naleznete na webu novin.

Ivo Koblasa bronzov˘
na mistrovství svûta

12. dubna se Ivovi splnil sen. Roky dﬁiny
a odﬁíkání, dodrÏování pﬁísného Ïivotního rytmu, ale i v neposlední ﬁadû pﬁekonání spousty
zdravotních omezení tento den Iva vyneslo na
fantastické tﬁetí místo v novém ãeském rekordu
1:16,210, ve sprinterském souboji na mistrovství svûta na dráze v Mexiku. První dvû místa
obsadili závodníci z âíny a tak byl Ivo nejlep‰ím závodníkem zbytku svûta na 3. místû. Ivo
v˘bornû zvládl psychick˘ tlak, kter˘ se na nûj
sná‰í neustále po zisku ãtvrt˘ch míst na mistrovstvích svûta. Je to o to vût‰í úspûch, Ïe na
pﬁípravu mûl minimálnû ãasu a tato zdaleka nebyla plnû zamûﬁena na dráhov˘ trénink.
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Po návratu Iva z jeho úspû‰ného vystoupení
na dráze na mistrovství svûta v Aquascalientes
v Mexiku, kde Ivo získal bronzovou medaili
v 1 km s pevn˘m startem, se uskuteãnila tisková beseda, která navazovala na tiskovou besedu z podzimu roku 2013 pod názvem Ivo
Koblasa 2012-2016: Projekt paralympijského
reprezentanta, mistra âR: Od Lond˘na po Rio
de Janeiro. V rámci této konference obdrÏel
Ivo od pana ﬁeditele spoleãnosti Merida nov˘
závodní dráhov˘ rám, na kterém se zaãne pﬁipravovat na paralympiádu v Riu 2016.

kvûten 2014

zdroj: www.ivokoblasa.cz

Bronzov˘ Ivo Koblasa v Aguascalientes pﬁi MS zdravotnû
hendikepovan˘ch cyklistÛ.
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