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12. - 13. 5. 2017 se konal jiÏ 8. roã-
ník mezinárodního zdravotnického
kongresu Letovice Care v Letovicích
vûnovan˘ geriatrické a paliativní péãi
a péãi o stomie a stomiky. 

Na pofiádání kongresu se spolupo-
dílí i Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
Letovice, pfiíspûvková organizace
Jihomoravského kraje. Nad akcí pfie-
vzal zá‰titu hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil ·imek.

Kongres zahájili v˘znamní pfiedsta-
vitelé samosprávy – ãlen rady JMK
Igor Chlup, kter˘ v‰em úãastníkÛm
popfiál mnoho zdaru jak v profesním,
tak v soukromém Ïivotû a rovnûÏ tak
i starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal. 

Mezi úãastníky kongresu byl
i pfiedseda okresního sdruÏení âeské
lékafiské komory  MUDr. Jan Machaã. 

Letovick˘ kongres nav‰tûvují 
lékafii, sociální pracovníci a dal‰í
zdravotniãtí pracovníci z celé âR.
Pfiedná‰ející jsou v˘znamní odborní-
ci pfieváÏnû z fakultních nemocnic
z celé âR, zahraniãní úãastníci pfiije-
li ze Slovenska a Ukrajiny. V rámci
leto‰ního roãníku se svojí pfiedná‰-
kou vystoupila i uznávaná odbornice
pro gerontologickou péãi doc.
MUDr. Iva Holmerová Ph.D.  

Za organizaãní v˘bor doc. MUDr.
Tomá‰ Skfiiãka, CSc. a MUDr.
Drahoslava Královcová.

Foto: archiv NMB Letovice

Tfiebûtín‰tí rodáci
Velmi pûkné sobotní odpoledne

29. dubna 2017 jsme si uÏili my, ro-
dáci a pfiátelé Tfiebûtína – Havírny na
sedmém setkání v restauraci Na
Koupali‰ti v Letovicích. Se‰lo a sje-
lo se nás pfies sedmdesát, od 2let˘ch
dûtí aÏ po nûkolik pamûtníkÛ.
V‰ichni jsme velk˘m potleskem
a kyticí pfiivítali paní ZdeÀku

Novákovou, která 20. 1. 2018 oslaví
sté narozeniny. Celé odpoledne nás
provázela pfiíjemná hudba a dokonce
i znaãná tombola potû‰ila mnoho pfií-
tomn˘ch.

UÏ dnes se tû‰íme na pfií‰tí setkání
opût za dva roky. Dûkuji Vám v‰em,
ktefií jste mi vydatnû pomáhali!

Libu‰e Pfefrová, Tfiebûtín

Jarní putování okolo De‰tné Kongres s mezinárodní 
úãastí Letovice CareMnozí z nás znají zahraniãní desti-

nace lépe neÏ okolí svého bydli‰tû.
Toto v‰ak neplatí pro úãastníky putová-
ní po malebném zákoutí vísky De‰tná.

Start 1. roãníku jarního pochodu
„Putování okolo De‰tné” byl z v˘le-
ti‰tû pod kostelem v sobotu 6. 5.
2017. Po nezbytné registraci úãastní-
kÛ, vyslechnutí organizaãních pokynÛ
a zabezpeãení celé turistické akce
jsme se vydali vstfiíc první zastávce
na trase pochodu - stavení U Hlou‰kÛ.
Zde jsme si prohlédli mini vernisáÏ
maleb, olejÛ a grafik pana ing. arch.
Jifiího Hlou‰ka a fotografie pana
Jifiího Tesafie. Vidûli jsme ukázku v˘-
roby grafik a kaÏd˘ z úãastníkÛ 
pochodu obdrÏel mal˘ dárek - obrá-
zek s tématikou místního kostela s
osobním vûnováním autora jako upo-
mínku na tento 1. roãník pochodu.

Poté následovala nejnároãnûj‰í ãást
pochodu - cesta lesem a v˘stup na
návr‰í, kde jsme se mohli kochat 
v˘hledem na panorama okolí celé
De‰tné. Zde dobfie poslouÏily posta-
vené odpoãinkové laviãky, kde jsme
si oddechli a nabrali nové síly na dal-
‰í pokraãování v trase pochodu.

Apak hurá k dal‰í metû - mysliveckou
chatu, kde nás ãekalo obãerstvení - ná-
poje, káva a sladké povzbuzení ve formû
koláãkÛ a zákuskÛ. KrouÏek Mlad˘ch
zdravotníkÛ pod vedením fieditelky Ing.
Mgr. BoÏeny Neãasové pfiedvedl ukázky
poskytnutí první pomoci a o‰etfiení pfii
rÛzn˘ch druzích zranûní, obvazovou
techniku a transport ranûného.

Dále jsme pokraãovali pfies De‰tnou
a místní ãást Rumberk na zfiíceninu
hrádku Rumberk, kde kaÏdého z nás 
osobnû pfiivítal pán z Rumberka  a za-
chovalá bílá paní. Spoleãnû vûnovali 
úãastníkÛm broÏuru o historii hrádku
a zlat˘ ãokoládov˘ dukát.

Celá trasa jarního pochodu byla 
vyznaãena barevn˘mi fáborky, na 
zajímav˘ch místech jsme si mohli po-
mocí nauãn˘ch cedulek roz‰ífiit svoje
vûdomosti z historie De‰tné. Trasa
vedla rozkvetlou jarní pfiírodou v oko-
lí De‰tné a i pfies májov˘ dé‰È, kter˘
nás zastihl v druhé polovinû pochodu,
jsme se do cíle dostali po absolvování
pfiibliÏnû 7 km. Akce se zúãastnilo
celkem 75 mal˘ch i velk˘ch turistÛ,
pfiiãemÏ délku trasy si kaÏd˘ zvolil
dle sv˘ch moÏností a fyzické kondice.

V cílové stanici pochodu, opût na
v˘leti‰ti, jsme doplnili ztracené kalo-
rie uzenou klobásou a chladiv˘m pû-
niv˘m mokem. Na‰e ratolesti byly
ménû unavené neÏ my, rodiãe, a proto
je‰tû v podveãer zvládly absolvovat
lampiónov˘ prÛvod vesnicí. 

Podûkování za tuto neobyãejnû
zdafiilou akci patfií obecnímu úfiadu,
místní skupinû ââK, mysliveckému
sdruÏení, Základní a matefiské ‰kole
De‰tná a SDH De‰tná. Nejvût‰í dík
v‰ak patfií dvûma hlavním organizá-
torkám a iniciátorkám, a to Hance
Lebi‰ové a Lidu‰ce Kaderkové, takÏe
HOLKY DùKUJEM!

Text: Jana Krautová
Foto: Miroslav Kobylka

Letovice Care 2017.

Na‰e stroje ve vzduchu i na zemi, UL vrtulník, virník, prohlídku vûtro-
nû Blaník, seskok v˘sadkáfiÛ, vystoupení akrobatického letounu Z-50,
pro dûti skákací hrad a soutûÏe pofiádané organizací Elim, veãer count-
ry kapela P.D.D., obãerstvení zaji‰tûno, vstup zdarma.

Zmûna programu vyhrazena v závislosti na poãasí.

MÛÏete se tû‰it na:


