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Víkendem tzv. ledov˘ch muÏÛ znû-
la mûstem hudba plná jiskfiiv˘ch tónÛ
v podání domácích, ale i velmi zají-

mav˘ch zahraniãních orchestrÛ na II.
Mezinárodním festivalu dechov˘ch
hudeb Letovice 2012. 

JiÏ tradiãnû kvûtnové dny, zejména víkendy patfií
v Letovicích setkáním odborníkÛ ze svûta hudebního
a lékafiského.

Co nového v kvûtnov˘ch dnech v Letovicích?

II. Mezinárodní festival 
dechov˘ch hudeb Letovice 2012

Jarní májov˘ ãas jiÏ tradiãnû, letos po-
desáté, pfiiná‰í do Letovic hudební setká-
ní renomovan˘ch umûlcÛ a mlad˘ch hu-
debníkÛ, ÏákÛ ZU· Letovice. Organizá-
torkou a zakladatelkou tohoto festivalu
je paní Mirka Strejãková ze Îìáru n.
Sázavou. Koncerty probíhají v deseti
rÛzn˘ch men‰ích mûstech Jihomorav-
ského kraje a kraje Vysoãina - Myslibo-
fiice, Jemnice, Hrotovice, Pfiibyslav,
Moravsk˘ Krumlov, Rosice, Brno,
Jaromûfiice nad Rokytnou, Oslavany
a Letovice. Koncerty jsou ojedinûlé ne-
jen umûleck˘mi v˘kony profesionálních
umûlcÛ, umûleck˘ch sdruÏení a skupin,
ale právû propojením profesionality s ro-
dícími se mal˘mi a mlad˘mi muzikanty,
tedy Ïáky základních umûleck˘ch ‰kol ãi
krouÏkÛ a ‰kol obecnû. V̆ stiÏnûji to nel-
ze popsat, neÏ slovy jednoho z koncertu-
jících umûlcÛ: „Koncerty mají své neo-
pakovatelné kouzlo, které tkví v neotfielé
filozofii spoleãného hraní a spoleãného

naslouchání. My, dospûlí muzikanti má-
me skrze dûti moÏnost vrátit se o pár de-
sítek let zpátky, zavzpomínat si, jaké to
bylo, kdyÏ jsme zaãínali. I my jsme mû-
li své vzory, stydûli jsme se, i nám to ãas-
to ne‰lo, ale právû tehdy se objevil vÏdy
nûkdo nebo nûco - a nás ta kouzelná pa-
ní hudba vtáhla zase zpût. KaÏdopádnû
jsou to koncerty, které mají smysl, které
sbliÏují a které nás uãí vzájemnû se po-
znávat.

Nekonají se v neosobním, nabl˘ska-
ném virtuálním prostfiedí, ale tam, kde
se muzicíruje dennû s láskou a pro ra-
dost…”

JiÏ potfietí se toto slavnostní setkání
stalo rovnûÏ okamÏikem, kdy starosta
mûsta udûlí a pfiedá ocenûní vybran˘m
osobnostem mûsta v rámci ankety
Osobnost mûsta Letovice za rok 2011.
Ocenûn˘mi jsou: 

Jaroslava BurkoÀová, Boris Ra‰ovsk˘
a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Letovice.

Májová hudební setkání

Poslední kvûtnov˘ víkend bude jiÏ
potfietí patfiit zdravotnickému kongresu
s mezinárodní úãastí „Letovice Care
2012” pod vedením Doc. MUDr.
Tomá‰e Skfiiãky, CSc. a MUDr.
Drahoslavy Královcové, fieditelky
NMB Letovice, kter˘ je urãen praktic-
k˘m lékafiÛm, chirurgÛm, gastroentero-
logÛm, v‰eobecn˘m sestrám, rehabili-
taãním pracovníkÛm a dal‰ím odborní-
kÛm následné péãe. Kongres se usku-

teãní ve spolupráci s Lékafiskou fakul-
tou Masarykovy univerzity v Brnû,
âeskou chirurgickou spoleãností - sek-
cí  koloproktologie, Národním centrem
o‰etfiovatelství, odborníky na hospico-
vou péãi a domácí péãi. Vedle celé fiady
domácích odborníkÛ  se kongresu zú-
ãastní i specialisté z Rakouska, Polska,
Slovenska, Slovinska, Srbska, Izraele
a Maìarska. 

Letovice Care 2012

LoÀsk˘ roãník festivalu.

Tento víkend zaplaví Letovice
podívaná, ve které se kloubí krása
mlad˘ch dívek s pohybem, kdy po-
zvání maÏoretek VO CO GOU Le-
tovice pfiijaly maÏoretkové skupi-

ny z LaÏánek, Adamova a Nové-
ho Mûsta na Moravû na Nesou-
tûÏní pfiehlídku maÏoretkov˘ch
skupin, která se koná jednou za
dva roky.

NesoutûÏní pfiehlídka 
maÏoretkov˘ch skupin

NesoutûÏní pfiehlídka maÏoretek v roce 2010.

Lékafisk˘ kongres zahájí ve
ãtvrtek 24. kvûtna slavnostní
koncert Jaroslava Svûceného
spolu s vystoupením Smyãcové-

ho orchestru ZU· Letovice pod
vedením p. Libora Suchého
v rámci HUDEBNÍCH SLAV-
NOSTÍ 2012.

Koncert Jaroslava Svûceného

Jaroslav Svûcen˘ v Letovicích v roce 2011.

Jak sami vidíte, letovické májové dny jsou opravdu naplnûny
vrchovatû. Nezb˘vá, neÏ si pfiát, aby i dal‰í dny pfiinesly zajíma-
vé okamÏiky plné pohody, pfiíjemn˘ch zpráv a radostí. Text: EH
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