
Na letovické pfiehradû Kfietínka se pfiedposlední májovou so-
botu opût vydaly na vodní plochu plachetnice tfiídy Finn.

V sobotu 3. záfií 2016 probûhne v areálu blanenské nemocni-
ce od 10 do 17 hodin jiÏ sedm˘ roãník Dne pro dûti. Stejnû
jako pfiedchozí roãníky vûfiíme, Ïe i ten leto‰ní vyjde poãasí
na jedniãku. KaÏdopádnû program se bude konat za kaÏdého
poãasí a bude letos opravdu pestr˘!

FINN CUP 2016

Nemocnici Blansko
ovládne Den pro

dûti. UÏ po sedmé

Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice a fie-
ditel závodu Ferdinand Ker‰ner uspofiá-
dali jiÏ 5. roãník regaty Finn cup. Tyto
závody jsou pofiádány jako vzpomínka
na v˘znamné jachtafie MUDr. Milana
Pi‰tûláka a Josefa Koryãánka. Bûhem
sobotního odpoledne se do areálu
Jachetního oddílu pfiijeli podívat také
dal‰í b˘valí ãlenové oddílu, ktefií se po-
díleli na rozvoji jachtingu na Kfietínce. 

Slab˘, hodnû promûnliv˘ vítr sice
nebyl ideální pro rychlé lodû tfiídy

Finn, ale i tak se na vodní plo‰e bojo-
valo o kaÏd˘ ujet˘ metr. 

Celkové pofiadí:
1. místo - Mgr. Michal Kubík, 
2. místo - Ing. Tomá‰ Stejskal, 3. místo
- Karel Hoder, 4. místo -  Luká‰ Vach,
5. místo - Ferdinand Ker‰ner, 6. místo -
MUDr. Václav Nûmec, 7. místo -
Václav Chloupek.

Text a foto: ph

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Dûti budou plnit 
úkoly na osmi stanovi‰tích, které letos
chystáme zcela novû ve spolupráci s t˘-
mem Cvicsnami.cz. Ta boudou jako
kaÏd˘ rok tematicky propojena. Leto‰ní
téma je U nás na farmû. Jednotlivá sta-
novi‰tû provûfií dûti v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií. A letos se mají dûti opravdu na
co tû‰it, protoÏe pokud v‰e klapne, 
budou moci vidût nejen krásná kost˘mo-
vaná stanovi‰tû, ale i zvífiátka opravdivá,
Ïivá. Nebude chybût ani vesel˘ zvífiecí
fotokoutek! Po absolvování v‰ech stano-
vi‰È bude kaÏd˘ odmûnûn farmáfisk˘m
certifikátem a sladkou odmûnou.

Na pódiu se vystfiídá pohádka diva-
dla Koráb, ukázka Dogdancingu, 
dûtská show s AÀou, pódium rozh˘be
zumba i aerobik Cvicsnami.cz, zazpí-
vají finalisté pûvecké soutûÏe RH FAC-
TOR a pfiedstaví se finalistky soutûÏe
Dívka âR 2016.

V areálu nebudou chybût blanen‰tí
hasiãi se svou kompletní technikou
i dynamickou ukázkou zásahu (ha‰ení
hofiícího vozu) s propojením se zdra-
votnickou záchrannou sluÏbou a
ukázkou skuteãné spolupráce tûchto
sloÏek integrovaného systému v pra-
xi. Pfiítomna bude i Mûstská policie
Blansko a Policie âR se svou techni-
kou.
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roãník 5 ãíslo 5 ãerven 2016

Vítûzn˘ pohár si stejnû jako loni odnesl ãlen jacht klubu na jedovnickém Ol‰ovci Mgr. Kubík.

Ukázka záchranáfiÛ loni dûti zaujala.

HLEDÁME NAD·ENÉHO A ZODPOVùDNÉHO DISTRIBUTORA, 
kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc zaná‰et Listy regionÛ do schránek v pfiidûlené ãásti Letovic. 

Zku‰enosti s distribucí v˘hodou, vhodné i pro dÛchodce. Od fiíjna 2016.
Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz


