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Lubo‰ Su‰il dokumentuje drakiádu v Boskovicích.
Foto: archiv SVâ Boskovice 

Lubo‰ Su‰il se sv˘m dronem.
Foto: archiv âeská televize 

– televizní studio Brno 

Martina Valá‰ková a Lubo‰ Su‰il natáãí rozhovor 
s Jaroslavem Bránsk˘m. Foto: archiv mûsto Boskovice

Na poÏádání udûlal reportáÏ kdekoli, kam dojel na svém kole.
Rád chodil dûlat reporty na rÛzné akce, kde byly malé dûti. ¤íkal
jim familiárnû „pimprlata”, a byÈ nemûl dûti vlastní, jsem pfiesvûd-
ãena, Ïe dûti mûl rád. Nedûlal rozdíly, ozvuãoval, fotil, filmoval
v‰ude, kde bylo potfieba a kde byl poÏádán o pomoc. Spolupracoval
také s âeskou televizí, které pravidelnû zasílal své reporty. 

Rád chodil a fotil pfiírodu, jeho fotky zasnûÏen˘ch Boskovic,
starého ml˘na, boskovického hradu, a dal‰ích míst jsou nádherné.
Lubo‰ Su‰il vym˘‰lel, jak to nebo ono udûlat lépe, aby snímky
nebo záznam byl co nejlep‰í. A snad i proto, kdyÏ byla moÏnost,
si pofiídil dva drony, se kter˘mi v‰e rád zaznamenával z ptaãí per-

spektivy. V roce 2014 se v Boskovicích objevily kruhy v obilí a je-
ho snímky „z vrchu” obletûly cel˘ svût, pfievzaly je i zahraniãní
média. 

I kdyÏ byl Lubo‰ Su‰il nenápadn˘ ãlovûk, ve chvíli, kdy vzal
do ruky fotoaparát nebo kameru, byl rázem k nepfiehlédnutí.
Urãitû si na nûj v‰ichni na akcích vzpomeneme. Bude nám chybût,
Ïe uÏ není v „centru dûní”.

Materiál, kter˘ zde po jeho odchodu zÛstal, urãitû bude pfiíno-
sem pro dal‰í generace, protoÏe jak jsem jiÏ napsala, Lubo‰ Su‰il
byl v‰estrann˘ reportér a zajímal se o v‰echny sféry dûní, akce,
sport, pfiírodu… 

Proto bych chtûla Lubo‰ovi podûko-
vat za jeho dílo, kter˘m pfiispûl nejen do
na‰ich regionálních ListÛ regionÛ, díky
nûmu i vy, ãtenáfii, jste mûli vÏdy zají-
mavé informace. Bude nám jeho osob-
nost chybût.

Renata Kuncová Polická 
– vydavatelka ListÛ regionÛ.

V polovinû února nás v‰echny, kdo jsme ho znali, pfiekvapila smutná zpráva, Ïe náhle ode‰el ãlovûk, kter˘ byl znám˘ snad po
celém regionu. Lubo‰ Su‰il z Boskovic byl ãlovûk, kter˘ své práci rozumûl, a pro kterého byla novinafiina zábavou a koníãkem.
Byl obûtav˘, spolupracoval nejen s na‰ím periodikem, do kterého pfiispíval sv˘mi reporty a Ïiv˘mi pfienosy z akcí publikovan -̆
mi na na‰ich webov˘ch stránkách, ale také se jeho ãlánky a fotografie objevovaly v písemné formû ListÛ regionÛ.  
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