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Svatojánsk˘ sbor 
zpíval na JiÏní Moravû
O poslední prázdninové

nedûli za krásného teplého,
sluncem prozáfieného dne za-
vítal Svatojánsk˘ pûveck˘
sbor do tfií farností
Mikulovska. První zastávkou
byly Dolní Dunajovice.
Zdej‰í kostel byl postaven
v roce 1693 a je zasvûcen sva-
tému Jiljí. M‰i svatou slouÏil
P. Josef Kohoutek, na varha-
ny hrála Lenka Fojtová. Sbor
pfii m‰i zpíval Kyrie, Gloria,
Kredo, Sanctus, Agnus od G.
M. Hrabovského, vûfiící zpí-
vali Chválu vzdejme.

Hned po skoãení m‰e se
sbor pfiesunul do kostela sv. Anny
v Pasohlávkách, kde v 11 hodin m‰i sva-
tou opût sloÏil P. Kohoutek a sbor zpíval
stejn˘ repertoár jako v Dolních
Dunajovicích. Po skonãení m‰e svaté
v‰echny zpûváky pozval Otec Josef na
slavnostní hodov  ̆obûd. Po velmi chut-
ném hodovém obûdû a v˘born˘ch slad-
kostech, které upekly dunajovické Ïeny,
jsme zhlédli prav  ̆ hodov  ̆ krojovan  ̆
prÛvod, kter  ̆zakonãoval ozdoben  ̆vozík
se sudem vína. Jako podûkování jsme
obsluhujícímu personálu vãetnû kuchafiek
zazpívali píseÀ Iste confessor od skladate-
le A. Scarlattiho. Sólo zazpívala Mirka
Vávrová. 

Následoval pfiesun do Brodu nad
Dyjí, kde jsme se v chladn˘ch prosto-
rách vinného sklepa a pfii ochutnávce
nejlep‰ích moravsk˘ch vín a líbezn˘ch
písniãek s JiÏní Moravou rozlouãili
a vraceli se do sv˘ch domovÛ.

Velké podûkování patfií paní sbormist-
ryni paní Leontinû Koryãánkové za 
pfiípravu, nacviãování a zorganizování
akce. Stejnû velké díky patfií varhanici
Lence Fojtové, sólistce Mirce Vávrové,
delegujícímu zpûvákovi Láìovi
Hru‰kovi a úplnû v‰em líbeznû zpívají-
cím zpûvákÛm!

Text: Miroslav Holík
Foto: archiv sboru

Svatojánsk˘ sbor ze Svitávky.
Lazinov‰tí draci v akci.

Dal‰í roãník Kfietínské
Srandaregaty

O víkendu 13. a 14. srp-
na 2016 se na pfiehradû
Kfietinka u Letovic konal
jiÏ 15. roãník jachtafisk˘ch
závodÛ s názvem Kfietínská
Srandaregata. Jako kaÏd˘
rok ‰lo pfiedev‰ím o setkání
jachtafiÛ a pfiíznivcÛ ja-
chtingu v pfiíjemném pro-
stfiedí Jachetního oddílu TJ
Sokola Letovice. Vítûzem
se stal Franti‰ek Forman
a Zdena Kubanová , ktefií se
nejlépe vypofiádali s mír-
n˘m vûtrem.

Text a foto: Ferdinand Ker‰ner Sobotní rozjíÏìka. 

Draãí lodû – 6. roãník 

Ve dnech 19. 8. a 20. 8. 2016 se na
vodní nádrÏi Kfietínka uskuteãnil 6.
roãník závodÛ draãích lodí Kfietínka
CUP 2016, které uspofiádala obec
Lazinov ve spolupráci se spoleãností
Torrsen Sports s.r.o.  V pátek odpoled-
ne probûhly tréninky amatérsk˘ch lodí.
Hlavního závodu v sobotu se zúãastni-
ly celkem 4 posádky kategorie juniorÛ,
5 posádek kategorie Ïeny, 11 posádek
kategorie sport a 42 posádek kategorie
FUN. Jednalo se o nejvût‰í jednodenní

amatérsk˘ závod draãích lodí v âeské
republice. Bûhem závodÛ probíhal do-
provodn˘ program pro dûti. V leto‰ním
roce se závod vãetnû vyhla‰ování v˘-
sledkÛ s veãerním programem konal na
pláÏi Kfietínské pfiehrady. V̆ sledkovou
listinu, vãetnû rozpisÛ závodu je moÏné
shlédnout na webov˘ch stránkách
www.dracilode-kretinka.cz.

Text: Miroslav Holas, 
fieditel závodu

Foto: Pavel Novotn˘


