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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Společnost LANIK s.r.o. hledá do svého týmu:

Operátora/ku výroby

Lucie Andrlíková – personalista

 lucie.andrlikova@lanik.eu +420 516 428 465

LANIK s.r.o., Chrudichromská 2376/17, 680 01 Boskovice

Pokračování ze str. 8
	 Co	Vás	vedlo	k	sepsání	knihy?
	 S	 Ivem	 a	 jeho	 rodinou	 se	 známe	
dlouhá	léta,	dokonce	shodou	okolností	
jezdím	na	kole	značky	Duratec,	stejně	
jako	on,	i	když	já	jenom	rekreačně.	Jeho	
životní	cesta	je	takový	skoro	americký	
příběh,	kdy	z	dítěte,	u	kterého	nebylo	
jisté,	 jestli	 bude	 vůbec	 chodit,	 se	 stal	
postupně	soutěžící,	na	kterého	by	ze	za-
čátku	nikdo	nevsadil	ani	korunu	a	na-
konec	 závodník,	 který	 má	 jméno		
a	úspěchy	na	světových	soutěžích	a	kte-
rý	skvěle	reprezentuje	Českou	republi-
ku.	Za	jeho	úspěchem	jsem	viděl	pali-
čatost	 a	 urputnost	 nejen	 jeho	 rodičů,	
kteří	za	ním	od	začátku	stáli	a	kteří	si	to	
vydřeli,	úplně	stejně	jako	Ivo.	
	 Jak	 do	 konceptu	 knihy	 zapadá	 Ivův	
dědeček,	 gen.	 por.	 Emil	Boček,	 bývalý	
stíhací	pilot	RAF?	
	 Když	 jsme	 knihu	 koncipovali,	 bylo	
nám	 od	 začátku	 jasné,	 že	 pan	 Boček		
v	ní	bude	hrát	významnou	roli.	Dokon-
ce	jsme	zvažovali,	že	ona	podobnost	se	
bude	prolínat	celou	knihou,	kdy	bude-
me	oba	osudy	a	životní	příběhy	postup-
ně	srovnávat.	Nakonec	jsme	ale	uznali,	
že	 bychom	 jinými	 slovy	 zčásti	 převy-
právěli	to,	co	už	o	životě	Emila	Bočka	
zaznělo	v	samostatné	knize	Strach	jsem	
si	 nepřipouštěl.	 Přidali	 jsme	 tedy	 jen	
několik	 vtipných	 momentů	 ze	 života	
pana	Bočka	a	porovnali	jejich	příběhy	
ve	dvou	kapitolách.	Je	totiž	úplně	jasné,	
že	Ivova	vrozená	touha,	 jít	si	za	svým		
i	přes	překážky,	má	celou	řadu	paralel	
se	 životem	 jeho	 dědečka.	 Oba	 začali	
jako	outsideři,	kterým	nikdo	moc	nevě-
řil,	oba	reprezentovali	Českou	republi-
ku	se	lvíčkem	na	prsou,	a	už	v	unifor-
mě	 letce	 nebo	 dresu	 cyklisty.	 Oba	 se	

Rozhovor se spisovatelem 
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pohybují	 v	 nějakém	 uskupení,	 a	 už	
formaci	letadel	nebo	pelotonu,	oba	stí-
hají	 své	 soupeře,	překonávají	nepřízeň	
osudu,	a	už	politickou	nebo	zdravotní,	
oba	 prošli	 určitým	 sociálním	 vylou-	
čením,	 podstupují	 riziko	 úrazu	 nebo	
smrti,	mají	své	životní	vzory	a	 těm	se	
chtějí	přiblížit.	Jsou	to	dva	podobné	ži-
voty,	mění	se	jen	čas,	místo	a	prostředí.		
	 Jakým	způsobem	kniha	vznikala?
	 Nejprve	 jsem	 jezdil	do	Černé	Hory		
a	 vyprávění	 si	 nahrával	 na	 diktafon,	
později	 jsme	to	zvládali	hodinovými	
telefonáty	nebo	při	společných	cestách	
autem.	Koblasovi	jsou	výborní	partneři	
a	já	měl	ve	zpracování	absolutně	volnou	
ruku,	takže	pokud	ještě	nasbíráme	do-
statek	materiálu,	můžeme	napsat	po-
kračování.	
	 Co	vše	se	čtenář	dozví?
	 Kniha	 je	 vyprávěním	 o	 Ivových	
zdravotních	problémech,	které	jej	od	
narození	provázely,	přes	začátky	s	cyk-
listikou	 a	 postupné	 úspěchy.	 Na	 svojí	
cestě	se	potkal	s	celou	řadou	lidí,	kteří	
mu	fandili	a	pomohli,	ale	i	s	těmi,	pro	
které	 nebyl	 dost	 dobrý.	 Jeho	 životní	
osud	i	způsob	jakým	se	s	ním	vyrovná-
vá	je	příběhem,	který	může	sloužit	jako	
vzor	nemocným	i	zdravým,	ale	i	rodi-
čům	s	handicapovaným	dítětem.	
	 V	jakém	nákladu	kniha	vyšla	a	kde	si	
ji	čtenáři	mohou	objednat,	zakoupit?
	 Knížku	vydalo	nakladatelství	Alba-
tros	Media	v	nákladu	1	500	kusů	a	je		
k	dispozici	v	knihkupectvích	i	na	inter-
netu.	
	 Pane	Ruppe,	děkuji	 za	zajímavý	roz-
hovor	a	a	se	další	kniha	také	vydaří!	

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Jana Ruppa

Soutěž o knihu Ivo Koblasa: Nikdy se nevzdávám
Odpovědi na všechny tři otázky můžete posílat do 16. 10. 2022 na e-mail: 
listyregionu@seznam.cz
V listopadu vylosujeme ze správných odpovědí výherce, který obdrží kni-
hu s věnováním od Iva Koblasy 
 1) Na kterých kontinentech Ivo závodil 
 2) Které je jeho nejoblíbenější místo, kde Ivo závodí v zahraničí 
 3) Jakou značku kol Ivo jezdí


