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Regata FINN CUP 2014
na Kfietínce

Ve mûstû to roztoãily 
maÏoretky

Vítûz rybáfiského závodu v
Letovicích si odnesl pût tisíc korun

MaÏoretky v prÛvodu mûstem.

V sobotu 24. kvûtna se na letovickém
rybníku uskuteãnily rybáfiské závody.
SoutûÏ uspofiádala místní rybáfiská or-
ganizace a zúãastnilo se jí ‰edesát dva
dospûl˘ch a ãtrnáct dûtí. 

V cenû startovného byla uzená klobá-
sa a po posilnûní mohly zaãít samotné
závody. Na udici se rybáfiÛm nejãastûji
chytaly kapfii, cejni, amufii a plotice, uni-
kátním se stal vyloven˘ candát.

Pro závodníky i pfiihlíÏející bylo pfii-
praveno bohaté obãerstvení, napfiíklad
grilované makrely a dal‰í speciality z
udírny. K pití bylo pro dospûlé soutûÏící
pfiipravené toãené pivo a ti nároãnûj‰í
z nich si mohli pfiipít i pálenkou. 

KaÏdé dítû dostalo na konci závodu

hodnotnou cenu a motivací pro dospûlé
závodníky se stala v˘hra pûti tisíc korun. 

Text: mp
Foto: RePo

Pfiedali plakety Osobnostem roku 2013
I leto‰ní Hudební slavnosti byly zahájeny vy-

hlá‰ením Osobnosti roku 2013. Z rukou starosty
Vladimíra Stejskala obdrÏeli ocenûní:
Jifií ·krabal za dlouholetou ãinnost u SDH
Antonín Îilka za Ïivotní prostfiedí 
RNDr. Hana Neãasová za mimofiádn˘ pfiínos ÏákÛm
základní ‰koly
In memoriam
MUDr. Milan Pi‰tûlák za propagaci sportu
Mgr. ·kápiková za kulturu

Text: peha, foto: Petr ·vancara

Poslední kvûtnová nedûle patfiila
hudbû, tanci a doslova zástupu krás-
n˘ch dívek. Taneãní skupiny VO CO
GOU pfii MKS Letovice totiÏ uspofiá-
daly tradiãní NesoutûÏní pfiehlídku
maÏoretek, která se koná kaÏdé dva
roky. Dívky své umûní mohly v rám-
ci této akce pfiedvést jiÏ podeváté.

Jak b˘vá zvykem, podívaná zaãala
klasick˘m prÛvodem od hasiãské
zbrojnice pfies Masarykovo námûstí.
Poãasí pfiálo, a tak se v rytmu reprodu-
kované dechové hudby pfiedstavilo cel-
kem ãtrnáct skupin mlad‰ích i star‰ích

dívek. Mimo domácí pfiijely maÏoretky
z Adamova, LaÏánek, Nového Mûsta
na Moravû a z Brna. KaÏdá skupina se
vyznaãovala jinak stfiiÏen˘m a barevnû
ladûn˘m kost˘mem, a bylo opravdu na
co se dívat. PrÛvod nalákal a pfiivedl di-
váky na fotbalové hfii‰tû, kde následo-
vala pfiehlídka pódiov˘ch sestav.
Zaplnûné tribunû a pfiilehlému okolí tak
maÏoretky ukázaly, co umí. A Ïe umí! 

Pfiíznivci se jiÏ teì mohou tû‰it na
desát˘ jubilejní roãník.

Text: Katefiina Korãáková
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Poslední kvûtnov˘ víkend uspofiá-
dal Jachetní oddíl pfii TJ Sokol
Letovice jiÏ 3. roãník regaty FINN
CUP, závodu se vzpomínkou. Jak pfii
zahajovacím proslovu pfiipomnûl fie-
ditel regaty Ferdinand Ker‰ner, závod
se koná jako vzpomínka na na‰e ka-
marády, MUDr. Milana Pi‰tûláka
a Josefa Koryãánka, dlouholeté jach-
tafie, ktefií dûní na Kfietínce uÏ sledují
z jachtafiského nebe.

Regata se konala pfii pfievládajícím
mírném jiÏním vûtru; celkem 5 roz-
jíÏdûk bylo po poledni pfieru‰eno
men‰í pfieháÀkou, ta v‰ak nemûla vliv
na zájem divákÛ a pfiíznivcÛ jachtin-

gu. Na startu se se‰lo 9 lodí tfiídy
Finn; celkové pofiadí po 5. rozjíÏìce
bylo následující:

Vítûzem se stal Mgr. Michal Kubík,
dále jako 2. Ing. Tomá‰ Stejskal, 3. Karel
Hoder, 4. Armín Ahne, 5. Ferdinand
Ker‰ner, 6. Václav Chloupek, 7. MUDr.
Václav Nûmec, 8. Leont˘na Koryãánko-
vá a Franti‰ek Forman, 9. Ing. arch.
Dane‰ Hrdliãka. Více informací je na od-
dílovém webu: www.kretinka.net.

Dal‰ím vût‰ím závodem plachetnic
a windsurfÛ bude 14. Kfietínská
Srandaregata, která se bude konat
o víkendu 9. - 10. srpna.

Text a foto: ph

Závodní pole regaty Finn cup.

Rybník byl doslova v obleÏení rybáfiÛ.

Ocenûní s pfiedstaviteli mûsta.


