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Letoviãtí se rozhodli obnovit na ulici
DruÏstevní, spojnicí mezi ulicí Komen-
ského a Albína Krejãího v horní ãásti
Letovic tfie‰Àovou a ‰vestkovou alej. Stane
se tak díky projektu „Aleje Ïivota”, kter˘
organizuje Jihomoravsk˘ kraj ve spoluprá-
ci s obãansk˘m sdruÏením Vûtvení. Do
projektu se pfiipojilo více mûst a obcí
a Krajsk˘ úfiad kaÏdé obci vûnuje stromy
darem. „Sázení v jednotliv˘ch mûstech
a obcích, které se zapojily, bude probíhat
po ãástech na podzim a dále v pfií‰tích le-
tech. Mûsta a obce zajistí technické zázemí,
pfiípravu dûr, tyãky, úvazky, zálivku pfii sá-
zení a také údrÏbu,” vysvûtlila Martina
Brtnická za Jihomoravsk˘ kraj a dodala, Ïe

cílem je obnovit postupnû zanikající ãi za-
nikl˘ vztah ãlovûka ke krajinû, která ho ob-
klopuje, pfiispût k uvûdomûní si spojitost
v˘voje obce a venkovské krajiny a k poci-
tu odpovûdnosti.

Kraj projekt zahájí konferencí 10. – 11.
dubna leto‰ního roku v Dolních
Bojanovicích, kam se chystá také starosta
Letovic Vladimír Stejskal. „Pfiedpokládám,
Ïe na konferenci se dozvím, kdy v˘sadbu
zahájíme u nás v Letovicích. V budoucnu
se o stromy budou starat dûti z matefiské
‰koly, která sídlí na ulici Komenského,” 
uvedl starosta.  
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Vjezd do mûsta ozdobí novou alejí

Pfiedsedkynû Hana Ker‰nerová. Jifií Slíva a Vladimír Stejskal pfii pfiípitku.

V podveãer 27. bfiezna bylo kolem
Galerie Pex ru‰no. Bezmála stovka lidí se
pfii‰la podívat na zahájení v˘stavy známé-
ho grafika Jifiího Slívy. V duchu víno, ká-
va a jazz se nesl cel˘ podveãer. K posle-
chu hrála nová letovická skupina Paleta
band se zpûváky Marcelou Královcovou
a Jaroslavem Zikou. Skupina vznikla ze
spontánního hraní na schodech fieky
Svitavy.

Pan Jifií Slíva byl osobnû pfiítomen, po-
zdravil se s náv‰tûvníky galerie, mezi kte-
r˘mi byl osobnû i starosta Vladimír
Stejskal a dokonce si v prÛbûhu veãera

zahrál se skupinou Paleta band písniãku.
V‰ichni pfiítomní se dobfie bavili a pfii
skleniãce dobrého vína to byl opravdu vy-
dafien˘ podveãer. V˘stava je prodejní
a potrvá do 22. dubna.

Galerie Pex na PraÏské ulici ã. 70
v Letovicích je prodejní galerie souãasné-
ho moderního umûní, nabízí díla morav-
sk˘ch a ãesk˘ch soudob˘ch umûlcÛ.
Galerie má otevfieno v po 9-18 hod, ãt a pá
11-18 hod, so 9-13 hod a ne 14-18 hod.
Mimo otevírací dobu lze domluvit na tel.
739 687 300. Více na www.galeriepex.cz.
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Do tûchto míst budou chodit dûti z M· Komenského Letovice peãovat o „svou alej”.

Jifií Slíva vystavuje v Galerii Pex

Souboj plachetnic bûhem Srandaregaty.

Jachetní oddíl pfii TJ Sokol Letovice
vznikl nedlouho po dokonãení vodního dí-
la Letovice (pfiehrada Kfietínka), v roce
1978. Skupina nad‰encÛ z Letovic a blíz-
kého okolí vyuÏívala pro kotvení sv˘ch
plachetnic prostor za mostem, pod dne‰-
ním parkovi‰tûm. Tehdy se oddíl naz˘val
„Vodní sporty”, vedl ho pfiedseda Ctirad
Budínsk˘. Se vrÛstajícím zájmem o ja-
chting a pfiedev‰ím také o tehdej‰í novin-
ku, windsurfing, pfiib˘vali noví ãlenové
a nastala nutnost vybudovat kvalitní záze-
mí pro provozování tûchto vodních sportÛ.
Oddíl získal do svého majetku pozemek,
na kterém se nachází dnes a zaãalo usilov-
né budování areálu v pÛvodnû nepfiístupné
stráni zarostlé kefii. Po dokonãení terén-
ních úprav následovalo oplocení a vybave-
ní areálu v‰ím potfiebn˘m pro provoz a
údrÏbu plachetnic a windsurfÛ; instalovaly
se stavební buÀky pro uskladnûní sportov-
ních potfieb, bylo zhotoveno a ukotveno
pfiistávací plovoucí molo.

Jaká je souãasnost Jachetního oddílu?
Na tuto otázku odpovídá pfiedsedkynû od-
dílu paní Hana Ker‰nerová:

V souãasné dobû má oddíl 63 ãlenÛ.
I kdyÏ je u nás jachting a windsurfing provo-
zován pfiedev‰ím rekreaãnû, zájem o soutû-
Ïení rozhodnû nechybí. Od roku 2001 pofiá-
dáme kaÏdoroãnû na sklonku léta Kfietínskou
Srandaregatu. Jak napovídá její název, nejde
o soutûÏ splÀující regule jachtafisk˘ch závo-
dÛ, ale o pfiíleÏitost zazávodit si na v‰ech dru-
zích oplachtûn˘ch plavidel a také se pobavit
u rÛzn˘ch doplÀujících soutûÏí. V loÀském

roce jsme museli Srandaregatu odvolat pro
extrémnû nízk˘ stav vody a také pro opravu
silnice Letovice – Kfietín.

V první polovinû sezony se od roku
2012 jezdí men‰í regata s názvem Finn cup,
která je urãena pouze pro lodû tfiídy Finn. 

Vybavenost areálu je jiÏ dostateãná?
Zatímco koncem 90. let jsme budovali

pfiedev‰ím ochranu bfiehÛ pfied erozí,
v souãasnosti se nám podafiilo jednotn˘m
zastfie‰ením zlep‰it vzhled pÛvodních pro-
vizorních skladov˘ch prostor. Zlep‰ování
vzhledu areálu, údrÏba, budování nov˘ch
objektÛ pro provoz a uskladnûní plavidel
a sportovních potfieb - to je neustál˘ pro-
ces; vÏdy bylo a bude co vylep‰ovat. 

Mnohé sportovní a zájmové kluby si
stûÏují na stále men‰í zájem o spolkovou
a klubovou ãinnost. Jak je tomu u vás?

Tento trend musím také potvrdit.
Zatímco v nedávné minulosti jsme museli
omezovat pfiijímání nov˘ch ãlenÛ, pfiede-
v‰ím zájemcÛ s WS plováky, nyní je patr-
n˘ stále men‰í zájem o vodní sporty.
BohuÏel se to t˘ká zejména mlad˘ch lidí.
Je pravdou, Ïe windsurfing vystfiídaly mo-
dernûj‰í druhy boardov˘ch sportÛ, pfiede-
v‰ím kiteboarding, pro kter˘ není
Kfietínka pfiíli‰ vhodn˘m revírem – málo-
kdy zde fouká opravdu stabilní vítr.

Zatímco v zaãátcích oddílu se jachtingu
vûnovali zájemci z blízkého okolí
Kfietínky, tvofií v souãasné dobû, díky
moÏnosti pfiespání v areálu, ãlenskou zá-
kladnu jachtafii z mnohem ‰ir‰í oblasti.
Díky tomu je poãet ãlenÛ oddílu stále na
podobné v˘‰i; udrÏuje se fiadu let v roz-
mezí 60 – 70 ãlenÛ.

Stále tedy pfiijímáte nové zájemce
o jachting?

Ano, kdokoliv má zájem o provozování
jachtingu, ãi windsurfingu na Kfietínce,
má moÏnost se do na‰eho oddílu pfiihlásit.
Kromû povinnosti platit pfiíslu‰né pfiíspûv-
ky je nutné, aby nov˘ adept nejen vlastnil
plachetnici nebo windsurf, ale pfiedev‰ím,
aby se tomuto sportu aktivnû vûnoval.
Více podrobností, vãetnû kontaktÛ, najdou
zájemci na na‰ich webov˘ch stránkách:
www.kretinka.net.

Paní pfiedsedkynû, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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O jachtingu na Kfietínce 
s Hanou Ker‰nerovou


