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Na Kfietínce bude COURSING

Pokraãování textu ze strany 6
Díky skvûlé organizaci pofiadatelÛ

v‰e probíhalo bez problémÛ, cel˘m
dnem nás vtipnû provázel moderátor
pan Petr Zakopal. Divácká úãast se od-
haduje na tisíce, obãerstvení bylo roz-
manité a ve v‰ech stáncích v˘borné. Po
cel˘ den bylo moÏné si prohlédnout vo-
zy Hyundai, které zde vystavoval auto-
salon z Boskovic. Urãitû si pfii‰li na své
malí i velcí, ti, kdo pfii‰li pfiíjemnû strá-
vit sobotní den, pobavit se, uÏít si je‰tû

posledních teplích dní venku v pfiírodû,
urãitû nelitovali…

Po ukonãení v‰ech závodních jízd se
Kfietinka cup pfiesunul do areálu hasiãské
zbrojnice v Letovicích, kde byli vyhlá‰e-
ni vítûzové jednotliv˘ch kategorií, pfie-
dány diplomy a ohÀostrojem a násled-
nou zábavou ukonãen dal‰í, úspû‰n˘ roã-
ník Závodu draãích lodí na Kfietínce.
FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Coursing, ãili terénní dostih psÛ je
sport, pfii kterém psi bûÏí za umûlou
návnadou. Zpravidla je to igelitov˘ stfia-
pec s kouskem koÏe‰iny, simulující po-
hyb opravdové Ïivé kofiisti – zajíce.  

Psy tento sport ohromnû baví
a z coursingu se stala velmi populární
sportovní disciplína nejen mezi majiteli
chrtÛ. Coursing totiÏ mohou bûhat
v‰echna plemena psÛ vãetnû kfiíÏencÛ.
V Blansku se coursing objevil poprvé
v roce 2004. Od té doby pofiádá Klub
Agility – Blansko pravidelné tréninky
pro zaãáteãníky i pokroãilé. 

Na sobotu 5. 10. 2013 pfiipravujeme
dal‰í trénink v coursingu, ale tentokrát
v nové lokalitû. Akce se bude konat v are-
álu Rekreaãního stfiediska Orlí hnízdo
(pfiehrada Kfietínka), Vranová u Letovic.

Pfiijít vyzkou‰et si coursing mÛÏe kaÏd˘,
kdo má pejska, kter˘ rád bûhá a „loví”.
Podrobnosti o akci naleznete na strán-
kách: www.agility-blansko.net

Tû‰íme se na vás.

Hana Rajt‰légrová vedoucí a trenér A – B
Foto: archiv autora

Závody draãích lodí jsou v˘znamnou sportovní událostí.

Coursing udrÏije pejsky v kondici.

Kfietínka Cup 2013 
byl úspû‰n˘ Ve dnech 30. a 31. srpna se usku-

teãnil v Letovicích jiÏ 14. roãník
Festivalu 3+1. Proã 3+1? Festival
vznikl jako místo pro setkání, navá-
zání nov˘ch kontaktÛ a prohloubení
spolupráce mezi zástupci tfií sektorÛ
obãanské spoleãnosti (neziskov˘ch
státních organizací a obãanÛ, podni-
katelÛ, firem a zástupcÛ státní správy
a samosprávy). A jedna je kulturní
program festivalu, kde se tato setkání
uskuteãÀují.

Leto‰ní roãník zahájila V˘stava
Klubu Moravsk˘ch fotografÛ v pá-
tek v prostorách Kulturního domu
v Letovicích a v ZU· Letovice pro-
bûhl Jazzov˘ koncert - Ondfiej ·tve-
ráãek Quartet. Program pokraãoval
v sobotu v areálu koupali‰tû Letovi-
ce, kde se uskuteãnilo dopoledne
setkání zástupcÛ vefiejné správy, ne-
ziskového sektoru a podnikatelÛ.
Byl pfiipraven i program pro dûti,
které mohly zhlédnout pfiedstavení
Divadla Koráb, mûly moÏnost si vy-

zkou‰et jízdu na minisegway, malo-
vání na obliãej, skákací hrad, dílniã-
ky, workshopy, … Ti, ktefií pfii‰li
s dûtmi aÏ po obûdû, mohli sledovat
pohádku O Herkulovi, kterou zahrá-
lo Divadlo Tramtárie. UÏ od druhé
hodiny odpolední zaãaly na hlavním
podiu hrát kapely, a tûch se do pozd-
ních noãních hodin vystfiídalo hod-
nû. Mohli jsme napfiíklad sly‰et ka-
pelu Herkules, Los Cabbanos, Martu
Topfrovou a Tomá‰e Li‰ku, Toxique,
Futurum, Radima Hladíka a Blue ef-
fect, Milo‰e Dvofiáãka a Ondfieje
Smeykala a v neposlední fiadû Red
Hot Chilli Peppers Revival. 

Obãerstvení bylo zaji‰tûno, skvûlá
muzika, v‰ichni se dobfie bavili, takÏe
patfií dík jak pofiadatelÛm, vystupují-
cím, tak v‰em, co se nûjak˘m zpÛso-
bem podíleli na této vydafiené akci. 

FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text a foto: RePo

Festival 3+1 si uÏily také dûti.

Festival 3+1 

SoutûÏ pro mladé zaãínající umûlce
LETOVICE KULTURNÍ DÒM 26. a 27. fiíjna 2013

Pfiihlá‰ky na 601 590 006 nebo info@mks-letovice.cz

SoutûÏící si pfiipraví 20 minutov˘ program
Bûhem hlavního programu vystoupí hudební skupiny: 
Trní, Blue lines, Tfietí zuby, René z mo‰tárny,

Kopjam, Arakain revival, Laura a její tygfii revival ...

Tû‰te se a hlavnû hla‰te se
Pro vítûze je pfiipraveno natoãení vlastního snímku!!! 


