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Eliška EliPoli Polická

CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU VÁM K ÚSPĚCHU.
Budu Vaší průvodkyní a parťákem na cestě k vysněným cílům.

– individuální koučink
– osobní rozvoj
– mindset
– time management
– online business poradenství VA - spiritual business advisor - coach

S láskou Eliška

Křest druhého alba 
Sáry Nové „Stroj času“

Beseda, kterou inicioval spolek 
Naše voda, z.s. společně se senátorkou  
Ing. Jaromírou Vítkovou a městysem Černá 
Hora k informacím ohledně Aktuálního stavu 
přípravy silnice 43 a odstranění závad na stáva-
jící I/43, se v plánovaném rozsahu s účastí veřej-
nosti nemohla uskutečnit. „Proto byl natočen 
videozáznam s pozvanými zástupci z ŘSD ČR, 
MD ČR, JMK, projekční kanceláře PK-Ossen-
dorf s.r.o., Kanceláře architekta města Brna. 
Video je dostupné na www.jaromiravitkova.cz 
a na facebooku Chceme D43,“ upozorňuje sená-
torka Vítková.

 Původně to měla být 
akce jako každá jiná. 
Předskokani, spousta 
lidí bavících se spolu  
a těšících se, až kmotr 
pokřtí album šampaň-
ským. Nyní tomu bylo 
ale jinak.
 Vše se připravovalo 
na 30. 10. 2020. Bylo 
zvoleno místo, kmotr 
byl vybrán a pozván, 
předskokani také, vše 
řádně nachystáno a 
oznámeno fanouškům. 
Jak to ale nyní vidíme 
všude, přišla nařízení, 
která tuto akci stejně 
jako řadu dalších pře-
sunula na neurčito.
 Nastalo tedy dile-
ma, zda křtít, anebo 
čekat. Na novém albu 
jsou však i vánoční 
písně a ty by nikdo na 

Foto z CD

POTŘEBUJETE INZEROVAT?
 VOLEJTE

606 931 795

jaře nebo v létě jistě neposlouchal. Proto padlo rozhodnutí na jedinou možnou a dnes i moderní  
variantu ... křest on-line.
 V den křtu v sedm hodin večer se tedy fanoušci mohli připojit na oficiálním Facebooku Sáry Nové 
ke křtu oblíbeným nápojem zpěvačky a to mandlovou medovinou.
 Autorka na křtu představila písně z nového alba, které jsou více rockového stylu než na jejím  
prvním albu. Na své si tedy mohli přijít i příznivci elektrických kytar.
 Vše se odehrávalo v režii samotné autorky a ta uvedla, že se fanoušci mohou těšit na další oslavu 
alba Stroj času v Adamově v Městském kulturním středisku s patronem Romanem Pilátem, předsko-
kany a se vším jak má být, jakmile se uvolní nařízení.
 Do té doby mohou fanoušci objednávat nové album na stránkách www.saranova.cz a udělat tak 
radost na Vánoce sobě nebo i svým blízkým. Text: Renata Kuncová Polická, Foto: archiv Sáry Nové


