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Výsledky voleb
do zastupitelstev krajů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
velmi doufám, že při čtení těchto řádků
bude již situace lepší. Důsledky šíření coronaviru pociťujeme bohužel i v Letovicích,
a to přímo i u nás na úřadě. Z tohoto důvodu byl úřad na nějakou dobu plně uzavřen pro veřejnost, protože nástup nemoci
tu byl velmi rychlý a mohutný. Přejme si,
aby ti, co již onemocněli, vše zvládli bez
následků. Jsem optimista a doufám, že se vše časem vrátí
k normálu. Aby se tak ale stalo, je nutné respektovat a dodržovat nařízená opatření bez ohledu na to, jak jsou často směrem k veřejnosti prezentována nešťastně a zmatečně. Chci vás
k jejich dodržování vyzvat a poděkovat vám za zodpovědné
chování.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří připravili krajské volby a aktivně při nich pracovali buď na městě nebo přímo v komisích. Hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří využili svého
práva hlasovat. Kraj má velmi výrazné kompetence a Letovic
se týkají měrou vrchovatou. Téměř všechny hlavní silnice ve
městě jsou krajskými komunikacemi. Jejich opravu musí platit a realizovat kraj. Máme tu krajské školy, Masarykovu střední školu a Základní uměleckou školu, které taktéž financuje
kraj a v neposlední řadě je tu Nemocnice Letovice. Doufám, že
nové vedení kraje bude slyšet na naše argumenty. To, že Letovicko a prakticky ani Boskovicko nemá svého krajského zastupitele, rozhodně není výhoda.
Bohužel výčet komplikací nekončí a musím oznámit, že ulice Boční a Střední budou dodělány se zpožděním. Na vině je
fakt, že po odkrytí první části ulice Boční se zjistilo, že uložení
plynu je naprosto nedostatečně hluboko. Proto se musely přerušit práce a nejprve plynaři museli opravit uložení plynu. To
znamená, že letos by se dokončila pouze tato již započatá část
ulice Boční. (foto na str. 2)
Na druhou stranu nejsou jen nepříjemné zprávy. Po více jak
ročním jednání na kraji se povedlo dojednat opravu krajské silnice do Meziříčka. Bude se jednat o opravu povrchu vozovky.
I tak je to akce za několik milionů korun a já bych chtěl poděkovat ještě současnému vedení kraje a hlavně náměstkovi hejtmana Vitulovi.
Další skvělou zprávou je dokončení opravy mostu od sportovní haly k nádraží. Obě cesty, jak od Letostroje, tak od sportovní haly, jsou již zpřístupněny. Moc děkuji majiteli, panu Jiřímu Bohatcovi za opravu. Díky němu máme v rekordně krátkém čase opraveny oba mosty v této lokalitě. Za vedení města
mohu slíbit, že nabídneme panu Bohatcovi odkup mostku a přilehlých pozemků, po kterých vede cesta do majetku města tak,
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aby se o tyto komunikace mohlo město starat. Pokud se domluvíme, budu vás o výsledku informovat. (foto na str. 2)
Máme vysoutěženu opravu ulice Nerudova. Opět se povedlo
ušetřit přes jeden milion na celkové ceně. Až to dovolí podmínky, budou občané z této ulice pozváni na jednání s vítěznou firmou Reistav kvůli problematice odvedení dešťových vod. V plánu je začátek oprav hned z kraje roku, jak jen to počasí dovolí.
Nově jsme zadali projektové dokumentace k opravě ulic Smetanova a B. Martinů. Tuto akci bychom rádi spolufinancovali
z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze dosáhnout na dotaci v příštím roce ve výši až 10 milionů korun.
Nejsem si jistý, jestli bude konec roku nakloněn sportovním
a kulturním akcím, ale moc bych si to přál. Zdraví totiž není jen
absence nemoci, ale je to stav celkové pohody a já vám všem
přeji co nejvíce zdraví.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
doufám, že v době, kdy čtete tento úvodník, se těšíte dobrému
zdraví. Vzhledem k vývoji pandemie si nemá cenu nalhávat, že
je reálné, aby se během listopadu konala jakákoliv vnitřní akce.
Z toho důvodu kulturní rubriku dočasně ruším stejně jako akce
v ní obsažené. O náhradních termínech budeme referovat v příštím čísle. Sledujte prosím plakátovací plochy a web MKS. Pokud
se šíření nákazy zastaví a vláda uvolní opatření, myslím, že jedinou velkou vnitřní akcí v tomto roce bude vystoupení Miroslava Donutila (11. prosince). Jako malou náplast za chybějící kulturní vyžití můžeme nově nabídnout půjčování e-knih v knihovně. V databázi je několik tisíc knih, takže si určitě vyberete.
Jelikož jste nuceni kvůli viru trávit více času doma, rozhodli
jsme se uspořádat městskou soutěž o nejlepší vánoční dekoraci. Do soutěže se můžou zapojit všechny věkové kategorie.
Uzávěrka bude v pátek 27. listopadu. Výrobky je třeba doručit
na TIC (Tyršova 2). Pokud by někdo ze starších občanů neměl
tuto možnost, stačí zavolat na tel. číslo 739 396 535 a zaměstnanci MKS si pro váš výtvor přijedou. Pořadí stanoví odborná
porota. Nejlepší tři dekorace budou oceněny vstupenkami na
kulturní pořady MKS dle vlastníh o výběru (př. koncert Pokáče,
Petra Bende, Petry Janů či divadelní představení). Obdržené
výrobky vystavíme na veřejných prostorách po celých Letovicích nebo je věnujeme Nemocnici Letovice.
Rád bych na závěr připomněl, že se blíží Vánoce. Vzhledem
k tomu, že zaměstnanci tiskárny si je za vzornou spolupráci
musí také užít, uzávěrka pro lednové číslo bude již 3. prosince,
abychom měli čas vše zpracovat.
Příjemné podzimní dny přeje
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Slovo starosty

Oprava ulice Boční

Zahajovací koncert
Kruhu přátel hudby
Dne 1. října se konal v Letovicích v rámci cyklu KPH koncert
Symfonického orchestru města Boskovice. Orchestr řídil ředitel MKS Letovice Tomáš Pléha a mladý talentovaný student
Konzervatoře Brno Dominik Pernica. Jako hlavní host se představil operní pěvec Jakub Pustina, který zazpíval za doprovodu orchestru několik známých tenorových písní a árií. Dalším
sólistou byl výborný varhaník a klavírista Martin Štěpánek,
který mimo klavír hrál i na psací stroj. Ve stávající sezóně se
představí i Komorní orchestr města Blansko, Check Accordion
Trio a řada sólistů. Budeme se těšit na společná setkání s klasickou hudbou.
Kolektiv MKS
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Opravený most od sportovní haly k nádraží

Společenská rubrika

Slovo radního

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme
pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:

Jistě jste zaznamenali, že náhle zmizel altánek z cyklostezky
U Královce. Stojky mu uhnily a jednoho dne se objevil na boku
vedle cesty. Na tom není nic divného. O dřevo je třeba pečovat.
Bylo mi slíbeno, že po opravě se přístřešek vrátí na původní místo. To ovšem není to hlavní, na co chci poukázat. Více mi vadí
internetová diskuse, kde se vina za zničení altánu připisuje „zevlující“ mládeži, která už neví, co by zničila. Často po cyklostezce
chodím a mládežníci, co se u altánu srocovali, mi připadali slušní. Většinou pozdravili a jen jednou jsem je viděl, jak stáli na
střeše altánu a šermovali klacky, jak v nějakém akčním filmu.
Jsou mladí a hledají dobrodružství. Nemyslím si, že altán zničili
a převrátili, spíše zapracoval zub času.
To je jen epizodka v porovnání s problémem ve skateparku.
Stálý nepořádek, hluk a zničené překážky. To je opravdový problém. Rada města se již několikrát zamýšlela, co s tím a zatím
mohu říci, že nevíme. Je několik možností. Zrušit skatepark?
Tím potrestáme všechny. Nejen vandaly, ale i slušné sportovce,
kteří, jak mi jednou ukazovali, umí na svých rychlých kolečkách
úžasné věci. Zavřít průchod ve směru k ulici Nádražní? Možná.
Uzavřít mostek ve stejném směru? Hmm. Nebo celý areál oplotit,
aby byl pouze jeden vchod a východ zároveň a ustanovit správce, který by celý areál zamykal? No nevím. Toto píši jen pro ilustraci, aby i veřejnost věděla, co všechno rada města musí řešit.
Bude to stát nějaké peníze, ale je třeba se tím zabývat. Není to
příjemné rozhodování.
Dovolím si vám představit další letovický „oříšek“. Cesta od
kruhového objezdu ke křížku u Nemocnice Letovice je již vyasfaltovaná, ale nepřipadne vám taková nudná? Nám ano. Některé komise rady města dostaly za úkol vymyslet, jak cestu zlidštit. Jako předseda komise životního prostředí se obracím i na vás,
občany města. Jistě tuto cestu dobře znáte. Zkuste se zamyslet,
co pro zkrášlení cesty udělat. Přetřít zábradlí, aby tak „neřvalo“,
doplnit květináče s květinami, nebo přidat lavičky? Nebo něco
jiného? No, však říkám, je to oříšek. Pokud vás něco rozumného
napadne, nebojte se na mne obrátit a napsat mi na e-mail: radni.bocek@letovice.net. Za dobré nápady vám již předem děkuji.
Mgr. František Boček, člen Rady města Letovice za KDU-ČSL

Pravcová Hedvika
Ebner Josef
Slavíčková Naděžda
Vašek František
Koch Jaromír
Sychra Josef
Báčová Marta
Ducháček Jan
Žižková Marie
Jurnečka František
Bartík Svatopluk
Havlíček Karel
Sedláčková Jarmila
Lepšová Věra
Kříž Milan
Čejková Božena
Štěpán Karel
Ochranová Marie
Krejčí Jaromíra

Reinwaldová Ludmila
Tenora Zdeněk
Honzáková Jarmila
Reitschmied Milan
Purketová Růžena
Červinka Miloš
Chladil Otto
Vránová Dobromila
Kupsová Miloslava
Čermák Bohuslav
Ševčíková Emilie
Nečasová Anežka
Jež Stanislav
Viška Karel
Bajerová Antonie
Štrychová Ludmila
Brožková Jitka
Svoboda Drahoslav

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Janík Jiří, Albína Krejčího, ve věku 54 let
Volšan Jaroslav, Česká, ve věku 87 let
Rozsývalová Františka, J. Haška, ve věku 84 let
Čapková Milena, Nová, ve věku 71 let

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 7. 10. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Město Letovice informuje
Zrušení konzultačních dnů
živnostenského úřadu v Letovicích
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a přijatým vládním nařízením ruší až do odvolání Obecní živnostenský úřad
v Boskovicích konzultační dny, které probíhaly ve čtvrtek ve stanovených termínech v budově Městského úřadu v Letovicích.
Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Krizová pomoc pro občany
města Letovice včetně místních částí

Zrušení

veřejného plavání a bruslení

V souvislosti se šířením nového koronaviru Městský úřad Letovice nabízí podporu osamělým a znevýhodněným občanům Letovic a místních částí, kteří nejsou schopni sami
prostřednictvím rodiny, přátel, sousedů zajistit donášku nezbytných potřeb (potraviny, léky, drogérie). U vyzvedávání
léků je nutná domluva s ošetřujícím lékařem.

Město Letovice oznamuje občanům, že na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 8. října 2020 se ruší s platností od 10. října 2020 až do odvolání veřejné plavání v Lázních Boskovice a veřejné bruslení na Zimním stadionu v Boskovicích.

V případě, že se nacházíte v uvedené situaci, můžete volat
sociálním pracovníkům Městského úřadu Letovice v pracovní dny dopoledne od 8.00 do 10.00 hodin na telefonní
čísla: 516 482 253, 516 482 254. Služba je nabízena zdarma.
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Město Letovice informuje
Dotační program 2021

Zámecký park v roce 2021

Rada města Letovice schválila dne 16. 9. 2020 Dotační program města Letovice pro rok 2021, ve kterém jsou podporované oblasti: Tělovýchova a sport, Kultura a školství, Sociálnězdravotní oblast, Občanské a komunitní aktivity.
Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele,
stejně tak na jednorázové, mimořádné akce a nově na pořízení
investičního movitého majetku. Každý žadatel smí nově podat jednu žádost do jedné z oblastí podpory.
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JmK, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se
sídlem ve městě Letovice nebo které vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.
Termín pro podávání žádostí začal dnem 19. 10. 2020 a končí dnem 30. 11. 2020.
Žádosti se budou posílat opět v elektronické podobě. Více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele
www.letovice.net/samosprava/dotacni-program-grantymesta/ nebo na telefonním čísle 516 482 220, případně osobně
u vedoucí finančního odboru.
Ing. Věra Odehnalová, vedoucí odboru

Volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020
Jihomoravský kraj / obec Letovice
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

5 313

2 001

37,66

2 000

1 972

98,60

Kandidátní listina
č.
5

název
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Platné hlasy
celkem

v%

21

1,06

12

KDU-ČSL

302

15,31

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

132

6,69

19

Česká pirátská strana

223

11,30

22

Moravané

10

0,50

34

Zdraví Sport Prosperita

6

0,30

44

Spolu pro Moravu

266

13,48

45

Česká str. sociálně demokratická

127

6,44

50

ANO 2011

378

19,16

51

Starostové pro jižní Moravu

100

5,07

56

Levice

0

0,00

60

DSSS – ČiKR

4

0,20

63

Komunistická str. Čech a Moravy

131

6,64

70

Trikolóra hnutí občanů

64

3,24

76

ODS s podpor. Svobodných a SOM

204

10,34

82

ROZUMNÍ – Petr Hannig

4

0,20
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Význam zámeckého parku v Letovicích, jakožto přírodní památky, tkví především v těsném propojení lesoparku přírodě
blízkého rázu s parkem původně anglického slohu, který zde
byl založen v první polovině 19. století. Výsledkem je unikátní
mozaika přirozených společenstev doplněných skupinami exotických dřevin. Do současné podoby se zachovaly zbytky původních velmi starých porostů, kde některé stromy dosahují
mimořádných rozměrů. Vzhledem k unikátnosti lokality zámeckého parku uvnitř městského prostředí je nutné průběžné
sledování jeho vývoje.
Vzhledem ke stáří stromů a jejich stavu v centrální části
parku vzniká významné riziko ohrožení provozní bezpečnosti
způsobené zejména potencionální možností pádu větví nebo
i celých stromů. Toto riziko je pochopitelně vyšší při silném
větru, námraze apod. Stále častěji se objevují tyto případy právě v místech hojně navštěvovaných. Žádáme proto všechny
návštěvníky, aby zvážili návštěvu parku při zhoršených povětrnostních podmínkách. S ohledem na toto riziko se v následujícím období budeme věnovat především zahájení citlivé obnovy skupin stromů a keřů v okolí pěšin. Tato obnova bude
spočívat v provádění bezpečnostních řezů, instalací stromových vazeb a v nezbytně nutné míře pokácení nebezpečných
suchých jedinců. Dále bychom se rádi pustili do boje spočívajícím v průběžném odstraňování živelných náletů invazivních
dřevin (např. akátu), které vytlačují původní rostlinná společenstva.
V další fázi bychom rádi realizovali opravu deštěm a splachem poškozených úseků cest. I nadále budeme pokračovat
v opatřeních spočívajících v realizaci náhradní výsadby. Postupnému vnášení nejmladší generace stromů, které v parkové
části zásadně chybí, zajistíme existenci parku i pro další generace.
Na závěr mi dovolte jedno zamyšlení. Při mé poslední návštěvě zámeckého parku jsem se na chvíli zastavil u jednoho
z mnoha buků rostoucích v centrální části zámeckého parku.
Samotný buk se nikterak svými rozměry zásadně neliší od jiných dřevin v parku, ba co víc, najdeme zde množství jiných,
zajímavějších stromů, jež svými rozměry, exotickým původem
či majestátností buk zastíní. Čím je tedy tento strom tak zajímavý? Je to jeho pamětí – stojí jako němý svědek událostí
a osudů lidí již dávno zapomenutých. Všechno započalo malou sazenicí, kterou zasadil na konci 19. století neznámý služebník hraběte Kálnokyho. Ta postupně mohutněla v době vyhlášení samostatného Československého státu v roce 1918.
Přečkala, stejně jako naši rodiče a prarodiče, útrapy II. světové
války. Mohutněla v dobách revolučních a nadále mohutní až
do dnešních dnů. A jaká je pointa celého zamyšlení? Svět, ve
kterém žijeme, se neustále v čase mění. I my jednou budeme
zapomenuti historií, ale náš otisk, který zanecháme prostým
vysazením malé sazeničky stromu, zůstane zachován v jeho
paměti i pro další generace, co přijdou po nás. Třeba se někdo
za 100 let zastaví na stejném místě a zamyslí se nad našimi
osudy. Nás, historií dávno zapomenutých, ale i nadále žijících
v paměti mohutného stromu…
Mgr. Radek Blažek, referent OVŽP MěÚ Letovice

Městská policie informuje
Zákon č. 13 /1997 O pozemních komunikacích byl novelizován a jeho novelizace se dotýká i některých občanů Letovic.
Nově totiž platí (zjednodušeně řečeno), že je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích silniční vozidla, která mají
propadlou technickou prohlídku více než šest měsíců. Zákonem byla dána „ochranná lhůta“, kdy měli provozovatelé možnost nápravy a od 1. 11. 2020 se dopouští přestupku, za který lze
ve správní řízení uložit pokutu do 300 000 Kč!
Tímto apelujeme na provozovatele vozidel, která nesplňují
zákonnou povinnost, aby je odstranili na svůj soukromý pozemek, případně na vozidlech provedli technickou prohlídku.
Uvedená vozidla zbytečně zabírají parkovací místa, kterých
není nadbytek.
Pokud tak provozovatelé neučiní, vlastník komunikace na
náklady provozovatele vozidlo z komunikace odstraní.
Strážníci MP Letovice

Kulturní přehled
Vzhledem k vývoji opatření proti šíření coronaviru předpokládáme, že avizované akce se bohužel neuskuteční.
Pro většinu z nich se budeme snažit najít náhradní termín. Sledujete prosím web a plakátovací plochy.
Kolektiv MKS

Knihovna
E-knihy – novinka v knihovně
Nově naše knihovna ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům k vypůjčení přes 9 000 e-knih.
Navíc odkudkoliv a zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku. Z pohodlí domova si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny, která se Vám obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným
termínem vrácení. Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst dva tituly
najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace.
Jak si e-knihu vypůjčit a všechny další potřebné návody a informace najdete na webové stránce knihovny www.mks-letovice.cz/knihovna

Karel Hynek Mácha
narozen 16. listopadu 1810
Výstava knih v dospělém oddělení knihovny

Předvánoční inspirace
16. listopadu 2020 zahájení prodejní výstavy výrobků paní
Elišky Hanušové. Výstava je přístupná v dospělém oddělení
knihovny do 27. listopadu 2020.

Arnošt Vašíček – České tajemno
Pořad zrušen, náhradní termín v jednání.

Vánoce začínají v knihovně!
27. listopadu 2020 od 13.00 hodin v prostorách knihovny
Srdečně zveme na již tradiční předvánoční prodejní jarmark
řemeslných výrobků. Přijďte udělat radost drobným dárkem
sobě nebo svým blízkým!
Máte zájem prodávat své výrobky? Přihlaste se do 23. listopadu 2020 buď přímo v knihovně, nebo na tel.: 516 474 225,
775 568 304 nebo e-mail: knihovna@mks-letovice.cz

Čteme podle písmen abecedy
Výstavka knih spisovatelů s příjmením začínajícím na písmeno „A“ v dětském oddělení knihovny.
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25. listopadu 2020 v 15.30 hodin
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže s autorským
čtením prací – dětské oddělení knihovny.
Akce se budou konat podle aktuální epidemiologické situace.

Uzávěrka příspěvků
do Letovického zpravodaje č. 1 /2021
je do 3. prosince 2020!
Děkujeme Vám za respektování
zkrácené lhůty i za Vaše pochopení.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Dva tipy pro studium na střední škole:

Umělecký keramik
nebo Design keramiky
Krásné hrnčířské řemeslo! Na
Masarykově střední škole v Letovicích bylo zastoupeno už při
jejím založení. A šťastnou shodou náhod se právě do Letovic
tento obor před několika lety
opět vrátil, dokonce ve dvou variantách: jako tříletý učební obor
Umělecký keramik, ale i maturitní obor Design keramiky.
Při práci v dílnách nebo ateliérech oceňují naši studenti nejen
profesionální vedení, ale i prostor pro vlastní tvorbu, pohodu
a humorný nadhled učitelů. Právě tady přirozenou formou získávají svoje první zkušenosti
nejen při práci s hlínou, ale i v kresbě, malbě a fotografování.
Studium jim tak přináší nejen komplexní výtvarný a estetický
rozvoj, ale i znalost historie výtvarného umění a keramiky.
Po ukončení studia maturanti odcházejí na vysoké školy
uměleckého, filozofického nebo architektonického zaměření
a absolventi tříletého oboru na nástavbové studium. Někteří
však u řemesla zůstávají a uchovávají tak dlouholetou tradici
keramického řemesla v našem regionu.
A co vám můžeme v rámci studia nabídnout jako přidanou
hodnotu? Jezdíme každoročně na plenér, kde malujeme a kreslíme, a to přímo v nádherné krajině Vysočiny. Za internátem
jsme si postavili venkovní pec na výpal dřevem, kde společně
vypalujeme svoje výrobky a opékáme buřty. O prázdninách zde
organizujeme workshop „Spříznění hlínou“ pro všechny, kdo
milují hlínu a dobré jídlo jako my, a kde si může každý splnit
svůj hliněný sen!
Zaujaly vás předchozí informace?
Touto cestou si tedy dovolujeme právě vás pozvat nejen na
tento workshop, ale i na celkovou prohlídku naší školy. Pro zájemce o studium doplňuji, že přihlášky do uměleckých oborů
se podávají do 30. listopadu 2020. Těšíme se na viděnou!
Ak. soch. Lubomír Hluštík
www.stredni-skola.cz
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SVČ Letokruh
Milí rodiče, milé děti, zasílám přehled akcí. Vzhledem k situaci sledujte naše webové stránky, kde jsou
nejaktuálnější informace. Držme si palce! www.svcletovice.cz

11. listopadu / Svatomartinský pochod
MC Paleček a Letokruh vás zvou na Svatomartinský pochod.
Průvod s lampiony vyrazí v 17.00 hodin od Letokruhu. Lampiony můžete mít vlastní nebo si můžete vyrobit originální od
15.30 hodin v ateliéru Letokruhu.

Výtvarná soutěž „Místo, kde žiji“
Soutěž pro děti od 3 do 16 let na téma: „Zajímavý živočich či
rostlina v místě mého bydliště“.
Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, fotografie či prostorové ztvárnění. Děti budou hodnoceni v kategoriích: MŠ, 1. st. ZŠ,
2. st. ZŠ. Uzávěrka soutěže je 14. ledna 2021. Práce označené
jménem, příjmením, kontaktem, školou a třídou odevzdávejte
v Letokruhu. Vernisáž se koná 19. ledna 2021 v 15.00 hodin
v městském muzeu na Tyršově ulici. Děti čekají hodnotné ceny, na které přispělo město Letovice.

POZOR, SOUTĚŽ!
Letokruh vyhlašuje soutěž o nejkrásnější, nejoriginálnější

DOMA VYROBENÝ BETLÉM
Kritéria: Betlém musí být vlastnoručně vyrobený a volba materiálu, forma zpracování či míra kreativity záleží už jen na
vás. Může se jednat o práci jednotlivce, rodiny, školní třídy či
jakékoli jiné skupiny.
Hotové betlémy můžete odevzdávat v kanceláři Letokruhu do
27. listopadu 2020. Prosíme o jejich označení názvem, jménem autora (autorů), popř. i věkem, a kontaktem na vás (telefon,
e-mail). O volbě vítěze tentokrát rozhodnou návštěvníci výstavy od 1. do 16. prosince 2020. Vyhlášení výsledků proběhne
16. prosince v 16.30 hodin. Vítězové budou odměněni a každý
účastník soutěže od nás obdrží drobný dárek.
Letokruh poptává dřevěné odřezky, desky, hranoly, které můžete doma postrádat a my je s dětmi můžeme využít k tvoření
v kroužku Pat a Mat. Na případné dřevěné přebytky z vašich
domácností či dílen se budeme těšit v kanceláři Letokruhu.
Děkujeme.
Letokruh Letovice

17. listopad v Letovicích
Milí spoluobčané, stejně jako každý rok bychom rádi
oslavili jeden z nejvýznamnějších státních svátků. V současné době netušíme, jaká budou platit nařízení a omezení. S ohledem na pandemii letos nebudeme v rámci oslav
pořádat oblíbenou přednášku s následnou debatou. Rádi
bychom uspořádali společný lampionový průvod, který by
se sešel v 17.00 hodin u Stromu Olgy Havlové v zahradě Nemocnice Letovice. Pokračovali bychom společně k soše
TGM na náměstí a vše zakončili u busty Václava Havla.
Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám prosím sledujte náš Facebook (www.facebook.com/PaletaLetovice),
krátce před akcí vás budeme informovat i prostřednictvím
městského rozhlasu. Počítejte ale s tím, že v nějaké podobě
se akce konat bude.
Na závěr bychom rádi popřáli všem hlavně pevné zdraví
a hodně sil v následujících nelehkých dnech.Těšíme se na
setkání s vámi.
Za PaLetA, z. s. Draha Kráčmarová, předsedkyně

Výroba adventních věnců

Mateřské centrum Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice
Prosíme, sledujte aktuální situaci
(která se může s ohledem na COVID-19 měnit) na našem FB.

LISTOPAD 2020

/ PRAVIDELNÝ PROGRAM

Cvičení pro miminka (a nelezoucí děti)

6 t–6

m

Pondělí 9.00 – 9.45 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Na lekcích se seznámíte s vhodnými aktivitami, které stimulují a podporují psychomotorický vývoj. Pravidelné cvičení zajistí dostatek nových podnětů a zvyšuje sociální stabilitu děťátka.
V průběhu cvičení je možno kojit či přebalovat k individuální
spokoje nosti miminka. Možná přítomnost staršího sourozence. Cena: 40 Kč

Lali jóga pro děti – NOVINKA

t

3 – 6 le

Pondělí 16.00 – 16.45 hodin / začínáme 2. 11. 2020
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Vydejte se s námi na cestu za poznáním vlastního těla, rozvíjením dovedností a radostí z pohybu. Je to zábava, kterou si mohou dopřát všichni od neútlejšího věku.
První lekce ukázková s rodiči, ostatní pouze děti. Cena: 40 Kč

HOPIKY

1+

Úterý 9.30 – 10.30 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Cvičení zahrnuje básničky i písničky, procvičení hrubé i jemné
motoriky, rytmiku, relaxaci a další. Cena: 40 Kč

Toulavé tlapky

t

4 – 6 le

Středa 15.00 – 17.00 hodin
Kde: sraz u budovy Palečku, Tyršova 2
Pojďme zkoumat svět kolem nás a radovat se z pohybu. Za téměř každého počasí si protáhneme tlapky i zbytek těla venku
při hrách, sportovních aktivitách a dobrodružných mini výpravách. Cena: 40 Kč

Otevřená herna s možností tvoření

t

0 – 99 le

Čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Přijďte si s dětmi pohrát a nebo něco vytvořit, otevřeno každému
věku, tvoření přizpůsobeno věku návštěvníků.
Cena: 20 Kč / 30 Kč (s tvořením)

Cheeky monkeys

25. listopadu 2020 od 9.00 do 11.00 hodin
27. listopadu 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
Vyrábění nejen adventních věnců, ale i vánočních věnců na stůl
nebo dveře. Nachystáme pro vás věncové korpusy, jehličí, stuhy i komponenty všech barev. Svíčky nejsou zahrnuty v ceně.
Cena: 90 Kč / kus

Adventní kalendář – celý listopad 2020
Pojďme si předvánoční čas společně ozvláštnit netradičním adventním kalendářem, kdy každý den přináší těšení a překvapení v balíčku nejen pro děti. Potřebujeme k tomu 24 maminek,
tatínků nebo i babiček, kteří by se s námi zapojili do tvorby adventního kalendáře pro své děti. Každý připraví 24 stejných balíčků. Tyto všechny stejné balíčky nám přinesete do MC Veselý
Paleček, kde my je zkompletujeme a vy si pak odnesete opět 24
balíčků, pro každý adventní den jeden a každý od někoho jiného. Obsah balíčku by měl být vhodný pro děti 2 – 5 let, drobnost,
která potěší, doma vyrobená s dětmi a nebo pro děti.
Pro další informace a závazné přihlášení pište na e-mail Palečku. Termín odevzdání 24 stejných balíčků nejpozději do 25. listopadu 2020 (adventní věnce), vyzvednutí od 26. listopadu 2020.
E-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice

Škola pomáhá
Základní škola Letovice vstoupila v roce 2011 do
projektu Adopce na dálku. Podporujeme tak třinác- LETOVICE
tiletého chlapce jménem Steve Jean Gardy Seneque, který žije
na Haiti v oblasti Gonaives. Pravidelně mu posíláme finanční
příspěvek ve výši 6 500 Kč, za který je mu hrazeno školné, školní pomůcky, povinná školní uniforma, základní zdravotní péče
a jedno jídlo denně. Tuto částku vydělávají sami žáci základní
školy, a to sběrem starého papíru. Letos vyhlašujeme sběr papíru na období 19. 10. až 27. 11. 2020 (viz. letáček).
Máte doma starý papír, neznáte žádné dítě, které chodí na
základní školu, a chcete nám pomoci? Budeme moc rádi. Je to
jednoduché – stačí starý papír dovézt do sběrny Remat v Letovicích v provozní době, a to do 27. 11. Zde pak už jen nahlásíte:
Základní škola Letovice.
Děkujeme všem za pomoc.
Za ZŠ Renata Kostlánová

t

2 – 6 le

Čtvrtek 16.15 – 17.00 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Seznámení s angličtinou hravou formou. Cena: 50 Kč

Steve Jean Gardy Seneque

Čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Cvičení pro ženy jakkoli dlouho po porodu za přítomnosti dětí.
Cvičení s fyzioterapeutkou Míšou bude zaměřeno na zpevnění
břicha, pánevního dna a zad. Cena: 40 Kč

Rok narození: 2007
Životní cíle: Rád by se stal policistou.
Dítě žije s matkou v oblasti Gonaives
Sociální pozice rodiny: Velmi chudí
Zájmy: Steve se velmi rád věnuje sportům a také tanci se zpěvem.
Stručný popis: Steve je velmi přátelský a milý, roztomile baculatý
chlapec, školu navštěvuje pravidelně, je velmi poslušný a pracovitý.
Baví ho učení. Nejraději má rýži s omáčkou. Jeho nejoblíbenější
barvy jsou růžová a žlutá. Pomáhá doma rodičům, a to hlavně
s vařením, umýváním nádobí a zametáním.
Oblíbený předmět ve škole: Rád se učí společenské vědy.

Další akce v listopadu

POMOZTE I VY!

Svatomartinský průvod

JAK? SBĚREM PAPÍRU
KDY? 19. 10. až 27. 11. 2020

Zpátky do formy

Neděle 11. listopadu 2020 od 15.30 hodin
Ve spolupráci s Letokruhem pořádáme Svatomartinský průvod.
Od 15.30 hodin se můžete těšit na výrobu lucerniček v dílně Letokruhu. Průvod startuje v 17.00 hodin v zahradě Letokruhu.

ZPŮSOB ODEVZDÁVÁNÍ:
19. 10. až 27. 11. do sběrny surovin REMAT v provozní době – nutno nahlásit jméno a třídu
23. až 27. 11. ve škole
Výtěžek ze sběru papíru ve výši 6 500 Kč půjde na pomoc tomuto chlapci na Haiti.
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Napsali jste nám
Babolecké lípy 2020
Již podvacáté se v Babolkách zpívalo a soutěžilo pod Lípou
svobody. Tentokrát akce proběhla 27. září, a to jen v komorním

ského domu neměla přístup veřejnost. Chodili jsme na krátké
procházky po okolí, v neděli jsme mohli navštívit muzeum malíře Zdeňka Buriana.
Měli jsme trochu omezené možnosti kulturního programu

provedení. Sešli se babolečtí členové Spolku pro obnovu tradic

– paní Helenka Kostelníková se snažila nás zabavit po men-

a jejich rodinní příslušníci. Při setkání, jen ve venkovních pro-

ších skupinkách. Vykládali jsme si význam písmen abecedy

storách, účastníci oslavili také mladší Lípu milénia a Lípu re-

a podle toho našich jmen, malovali jsme na kamínky, dělali ob-

publiky. Děti si zasoutěžily a všichni pak společně poseděli pod

rázky metodou enkaustiky, poslouchali hudbu, prohlédli jsme

nově postavenou pergolou u obecní místnosti, jejíž stavbu zor-

si obrazy, které malovaly místní děti, snažili jsme se vyrobit

ganizoval osadní výbor. Počasí bylo přes nepříznivé prognózy

z barevných listů podzimní dekorace a nakonec nám paní He-

krásné, tak i proto se 20. jubilejní ročník povedl.

lenka vykládala z ruky.

Text: Irena Pelíšková, Kateřina Pražáková, foto: Pavel Tesař

První turnus měl lepší počasí a mohli si dovolit i posezení
v parku u infocentra při hudbě a delší procházku s průvodkyní. Druhý turnus se zase při cestě do lázní zastavil na Svatém
Kopečku u Olomouce na krátkou prohlídku a kávu.
Bylo nám zde dobře, všichni se o nás vzorně starali, děkujeme za to kolektivu vedenému paní Ing. Radkou Pazderovou
a Ing. Tomášem Hrazdilem. Ozdravný pobyt v lázních Slatinice přispěl ke zlepšení našeho fyzického i duševního zdraví,
byli jsme rádi, že se spolu vidíme.
Díky velké finanční dotaci Jihomoravského kraje si mohlo
tento pobyt v klidu užít a dovolit celkem 74 členů Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích. Předjednané jsou dva
termíny pobytů ke konci března roku 2021. Poděkování za organizaci obou turnusů patří celému výboru našeho sdružení.
Za Nové sdružení zdravotně postižených
text a foto Ing. Jaroslava Konůpková

Slatinice 2020
Na letošní ozdravný lázeňský pobyt jsme měli jet už v březnu, ale zavřením lázní se všechno zkomplikovalo a vyjednali
jsme nové termíny. V září jsme dostali dotaci od Jihomoravského kraje a 27. září konečně odjel 1. turnus pod vedením Svati
Stehlíka, 11. října pak druhý.

Slatinice – 1. turnus

Pracovnice recepce se s námi přivítaly před budovou, měly
nachystané pro každého rozpisy procedur, karty do jídelny
a od pokojů. Postupně nám při vstupu změřily teplotu. Byli jsme
ubytovaní v moderní lázeňské budově Balnea. Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením, televizí,
ledničkou a balkonem. Celý hotel je bezbariérový, v přízemí je
jídelna, lékaři a některé procedury, v suterénu je bazén, vířivka
a vanové koupele.
Lázně Slatinice mají sirné minerální vody z vlastních vrtů,
koupele v těchto vodách mají příznivé účinky na léčbu pohybového ústrojí, kožních a onkologických onemocnění. Ve výhodné ceně pobytu jsme měli ubytování, plnou penzi stravy,
lékařskou prohlídku a osm procedur – masáže, koupele a cvičení ve vodě. Pochvalovali jsme si výbornou kuchyni, měli jsme
snídaně formou bufetu, výběr ze tří jídel na oběd i večeři, předkrm byl vždy ukázkou zdravé výživy. Do jídelny jsme chodili
odděleně od ostatních hostů a u stolů seděli po dvou. Do lázeň-
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Slatinice – 2. turnus

Ozdravný pobyt v Jeseníku
První letošní společnou akcí našeho sdružení, mimo pravidelná setkání v I. čtvrtletí tohoto roku, byl ozdravný pobyt v Jeseníku. Uskutečnil se až koncem měsíce září. Okolnosti, které to
způsobily, jsou nám všem známé, postihly prakticky celý svět.
Proto jsme byli rádi, že se nám tento pobyt podařilo zajistit. Původní termín byl začátkem měsíce června.
Ubytování jsme měli zajištěno v hotelu Slovan v Jeseníku
a protože jsme měli autobus k dispozici po celý pobyt, mohli
jsme se každý den vydat na poznávání okolí.
Nejprve jsme navštívili zámek Jánský Vrch, který se tyčí nad
městem Javorník již od 14. století. Mimo jiné je zde vystavena
největší sbírka dýmek v České republice. Protože odpoledne
nám trochu zapršelo, sešli jsme se v hotelové jídelně a pan Kuda nám zde promítl přednášku „Osobnosti města ve světle hřbitovních náhrobků.“ Mnozí z nás si vzpomněli na lidi, které v mládí v našem města potkávali.
Další den jsme si jeli prohlédnout jeskyně na Pomezí s bohatou
krápníkovou jeskyní s jezírky, dlouhou 400 m. Odpoledne jsme
všichni společně navštívili Vodní tvrz v Jeseníku, kde je umístěno Vlastivědné muzeum. V současné době zde jsou instalovány
čtyři zajímavé expozice. Historie a archeologie Jesenicka, čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, fauna a flóra Jesenicka a spirála času země. Všechny expozice byly velice zajímavé,
o čemž svědčí, že jsme zde strávili prohlídkou celé tři hodiny.
Ve čtvrtek jsme měli naplánovaný výlet do Zlatých Hor. Protože ale bylo deštivo, navštívili jsme zde jen Poutní kostel Panny Marie Pomocné. O jeho historii a osudu jsme se dozvěděli
v komentované prohlídce. Na zpáteční cestě do Jeseníku jsme
se zastavili na občerstvení v Penzionu Rejvíz, kde jsou v interiéru historické vyřezávané židle místních štamgastů z r. 1931.
Současní majitelé pořídili podobné židle opět s podobami stálých žijících návštěvníků.
Poslední páteční den jsme zajeli do Lázní Jeseník. Krásně
nám k tomu svítilo sluníčko, a tak jsme se mohli „kochat“ krásnými lázněmi a výhledem na panorama hor Jeseníků. Po obědě v penzionu U Petra nám přálo počasí, proto jsme znovu zajeli
na Rejvíz a společně jsme se prošli až k Mechovému jezírku.
Tím jsme završili pobyt v Jeseníku.
I když nám počasí zrovna moc nepřálo, stále jsme měli dost
míst k prohlídce.
Tento pobyt jsme uskutečnili za podpory města Letovice,
a to částečnou úhradou dopravy z dotace města. Dopravu jsme
jako vždy měli zajištěnu u firmy Dopaz, která nám poskytla nejen perfektní autobus, ale i velice ochotného a příjemného řidiče.
Snad všichni zúčastnění byli s pobytem po všech stránkách
spokojeni, o čemž svědčí vyjádření některých z nich, že bychom
se sem mohli v příštím roce zase vrátit.
Hana Kudová za STPLetovice

Cyklovýlet
Začátkem října se všichni (muži) co mají něco společného
s Jasinovským divadýlkem vydali na cyklo tour ze Zábřehu na
Moravě až na soutok řek Moravy a Dyje. Celou tour jsme si rozdělili do 4 etap. Ve středu jsme dojeli vlakem do Zábřehu, přijeli
do nedaleké obce Leština, přenocovali a ráno se vydali na první
trasu dlouhou 80 km. V podvečer jsme dorazili do cíle 1. etapy
– městečka Tovačov. Odtud druhý den ráno v 8 hodin jsme vyšlápli na nejdelší trasu dlouhou 95 km. Cílem další etapy byla
vesnička Radějov poblíž Strážnice. Další den byl velmi náročný.
Foukal velmi silný protivítr, který nás trochu přibrzdil, avšak
nezastavil, a proto jsme se mohli ve 14.30 hodin radovat z vytouženého cíle. Tím však ještě naše putování neskončilo. Cestou od soutoku jsme se zastavili na Pohansku a pokračovali
do Břeclavi, kde na nás čekala zasloužená odměna, a to ubytování přímo nad vinným sklepem, který jsme nemohli vynechat. Po 81 km v protivětru jsme usnuli raz dva. Neděle byla už
jen odpočinková – přes Janův hrad, Lednici, jsme dojeli do vinařství U Kapličky v Zaječí 27 km. Odtud vlakem zpět do Letovic a posledních 6 km přes Vranovou do rodného Jasinova. Celkem jsme našlapali za 4 dny necelých 290 km. Za mě – skvělý
výlet.
Všem, co se podíleli na organizaci, patří velké díky a snad za
rok Šlapec.
Pavel Pravec

Jasinovské divadýlko
Pamatujete se ještě
na Jasinovské divadýlko, na jehož představeních „Spadla do
propasti“ a „Mrazík“
se lidé v hledišti váleli smíchy? Žije ještě? Nerozpadlo se už?
Fungují v dnešních
těžkých časech? Odpověď: žijí, nerozpadli se a fungují… sice
těžce, jako ostatně
celá oblast kultury, ale fungují. Původně byla naplánovaná premiéra nové hry „Drak“ na tento říjen, ale jarní karanténa, prázdniny a podzimní omezení udělaly své a nejbližší termín premiéry je leden 2021 (i když nikdo neví, co bude).
Tentokrát jsme sáhli po osvědčeném titulu „Drak je drak“,
kterou velmi úspěšně hrálo divadlo Večerní Brno v šedesátých
letech minulého století. V tehdejší komunistické době to byla
velmi odvážná satira a nám se zdálo, že dnešní doba, vymknutá z kloubů, je zralá na satiru podobnou. Jedná se totiž o velmi
aktuální téma. V době normalizace (osmdesátá léta minulého
století) byla hra zakázaná, ale kupodivu zázrakem byla povolena ochotnickému divadlu Svatoboj. Lidé na ni chodili jako se
napít ze studánky čisté vody (kapacita hlediště 400 osob, repríz
cca 15).
Přece jen – doba je o hodně jiná a bylo třeba hru aktualizovat
a přizpůsobit dnešní realitě. Proto má nyní hra název „Drak“, a jelikož se jedná, jako je v Jasinovském divadélku zvykem, o mini
muzikál, jsou nové i všechny písničky v rockovém stylu. Myslíme si, že se máte na co těšit, a nemějte obavy – smíchu si určitě
užijete, byť se jedná o téma ne úplně legrační…
Režisér Ing. Arch. Jiří Skála Ph.D.
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Napsali jste nám
Modely raket nad Letovicemi
Můžeme je vídat již čtyřicet pět let. Právě tolik roků uplynulo
od založení Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice (RMK
Letovice). Mezi zakládajícími členy RMK Letovice byli Jiří Kašpar, Jaroslav Štěpánek, Zdeněk Kvasnička, Rudolf Dvořák, Josef Svoboda a mnozí další členové tehdejšího Svazarmu. Klub
soustředil nadšence, kteří inspirováni prvními úspěchy v oblasti
kosmonautiky se pokoušeli vypouštět modely raket poháněné
mnohdy nebezpečnými složemi.
V roce 1975 za metodické pomoci Ing. Miroslava Horáčka
z úspěšného Raketomodelářského klubu Adast Adamov, který
byl založen o pět let dříve, byly v Letovicích stavěny rakety již
dle pravidel FAI, využívající bezpečné a spolehlivé motory ze
ZVS Dubnica nad Váhom. Na kategorie modelů využívající návratového zařízení padák nebo streamer (stuha), navazovaly
kategorie např. raketoplán, vírník, výškové rakety i královská
disciplína, kategorie S7 – makety skutečných raket vojenských,
meteorologických i raket vynášející družice a lodě s lidskou
posádkou, zpracované do nejmenších podrobností, u nichž se
hodnotí věrnost se vzorem a reálnost letu. Počínaje rokem 1975
se v Letovicích pravidelně každý rok konají soutěže v raketovém modelářství. Již v roce 1978 bylo v Letovicích konáno první
Mistrovství České republiky. Od té doby jsou zde závody seriálu
Mistrovství České republiky a další soutěže pořádány pravidelně. Členové RMK Letovice začali brzy dosahovat na republikové úrovni velmi dobrých výsledků. Milan Kučka se prosadil na
Mistrovství České republiky v kategorii S7 makety, Jaroslav Cihla a Zdeněk Štěrba, Václav Richter si dobře vedli v klasických
kategoriích. Od roku 1981 se v reprezentaci pravidelně prosazoval Jaroslav Štěpánek a zúčastňoval se Mistrovství Evropy
a světa. Poprvé se závodu Mistrovství světa zúčastnil už v roce
1983 v Polsku. Za velmi dobré výkony obdržel titul Mistr sportu.
Jaroslav Štěpánek byl v roce 2000 vyhlášen sportovcem roku
města Letovice. Na Mistrovství světa v Praze v roce 2002 skončil na pátém místě. O dva roky později v polském Deblinu se
umístil jako nejlepší z družstva České republiky s maketou francouzské nosné rakety Ariane. Na Mistrovství České republiky
v roce 2004 se stal Mistrem ČR v kategorii S7 a zvítězil v soutěži
Světového poháru v Krupce. Mistrem České republiky v kategorii S3 byl také v roce 1999 Petr Pazour. S pěknou maketou Sojuz kategorie S7 pak zvítězil na MČR v Krupce i v roce 2002.
V roce 2014 se v Letovicích poprvé konala soutěž Světového
poháru za účasti třiceti závodníků ze čtyř států Evropy. Pěkného úspěchu zde dosáhl Jaroslav Štěpánek, který zvítězil v kategorii maket S7. Soutěže takového rozsahu by nebyly možné bez
podpory města Letovice, nasazení členů klubu, řady příznivců
a spolupráce s Leteckým klubem Letovice.
Podruhé uspořádal klub Světový pohár raketových modelářů v roce 2018, za účasti více jak padesáti soutěžících z jedenácti
zemí Evropy. Letovice se tím zapsaly do kalendáře soutěžících
z celé Evropy.
V roce 2019 se z klubu jeden závodník (Petr Pazour) a jeden
mezinárodní rozhodčí zúčastnil Mistrovství Evropy v Rumunsku. Za rok 2019 byl Mistrem ČR v kategorii S6A a nejlepším sportovcem roku vyhlášen Milan Kučka. Spolu s Jiřím Konkolem
byli vyhodnoceni za velmi dobrou reprezentaci ČR na Světovém poháru.
Důležitá pro klub je výchova nových členů. Proto RMK Letovice spolupracuje s Domem dětí a mládeže Letovice, dnes Letokruh, více jak čtyřicet pět roků. Nejdříve to byl kroužek dovedných rukou a později už se zaměřil na raketové modelářství.
Celkově prošlo kroužky modelářů více jak sto adeptů. Zkuše-
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nosti z modelaření byly pro mnohé průpravou pro další studium, případně výběr řemesla. V současné době, kdy existuje
řada méně náročné zábavy, je o modelářství všeobecně menší
zájem. Je potěšující, že v klubu jsou žáci mající nadějné výsledky a v motivaci podporu i svých rodičů.
Raketové modelářství patří mezi takzvané technické sporty.
Rozvíjí manuální zručnost, poznání nové techniky a technologií, vytrvalost a odolnost jak psychickou, tak fyzickou, když
závodník na závodech nebo tréninku naběhá mnoho kilometrů za svými modely.
Organizování soutěží by nebylo možné bez podpory dalších
klubů, které v Letovicích úspěšně fungují, zejména Leteckého
klubu Letovice, který poskytuje zázemí a aktivní pomoc při soutěžích, které se na letištní ploše LK uskutečňují. S Modelářským
klubem Letovice jsou organizovány propagační soutěže a výstavy.
V letošním roce, kdy byly téměř všechny soutěže zrušeny,
klub dostal možnost propagace raketového modelářství v České televizi vystoupením v „Dobrém ránu“!
Po celých čtyřicet pět let trvání Raketomodelářského klubu
Letostroj Letovice je jeho předsedou uznávaná osobnost v raketomodelářském světě Jiří Kašpar. Je dlouholetým mezinárodním rozhodčím, zvaným na významné soutěže Evropy a světa
jako rozhodčí – bodovač maket kategorie S5 a S7. Je člen rady
KRaM ČR. Po 45 let vede kroužek raketových modelářů – žáků.
Jiří Kašpar byl deset let v redakční radě časopisu pro modeláře
„Modelář a modely“. Nyní publikuje v časopisech RC revue a Volný let. Je symbolické, že při čtyřicátém pátém výročí klubu oslaví v prosinci 2020 životní jubileum sedmdesát pět let, ke kterému mu členové klubu přejí pevné zdraví a životní elán do dalších let.
Raketomodelářský klub Letostroj Letovice p.s. přispívá k propagaci města Letovice jak na republikové, tak mezinárodní úrovni. Přejeme si, aby jeho činnost byla úspěšná i v dalších letech.
Za Raketomodelářský klub Letostroj Letovice p.s.
Bohuslav Kuda
Foto: Bohuslav Kuda a Jiří Kašpar

Městský klub důchodců – listopad 2020
MKD oznamuje, že do konce roku 2020
jsou všechny akce ZRUŠENY.
Plánované představení opery
„Prodaná nevěsta“ je také zrušeno.

Nabídka listopadové
hvězdné oblohy
Prožíváme podzim nejen v přírodě, ale také na obloze, kde
se nám představují souhvězdí podzimu. K nim patří při pohledu nad jižní obzor směrem k zenitu Vodnář, Velryba, Ryby, Beran, Pegas, Andromeda a hodně vysoko září Perseus. Snad nejznámější z nich je Andromeda, která si zaslouží větší pozornost pozorovatelů. Pro pozorování listopadové oblohy musíme
zvážit skutečnost, že listopad patří mezi měsíce s největší oblačností roku, proto je vhodné využít chvilek s nejmenší oblačností, aby výsledek pozorování byl úspěšný. Vyberme si z uvedených podzimních souhvězdí Andromedu. Toto souhvězdí se
dá pozorovat od září až do února. V listopadu je večer nad jižním bodem dost vysoko na obloze vidět. Andromeda leží vlevo
od Persea a vpravo od Pegasa. Souhvězdí je tvořeno třemi dost
jasnými hvězdami s názvy Sirrah, Mirach a Alamak. Zajímavostí je, že hvězda Sirrah je společnou hvězdou se souhvězdím Pegasa. Tato hvězda je v souhvězdí nejjasnější s jasností 2,1 mag
a vzdáleností 97 ly. Dalším zajímavým objektem Andromedy
je v blízkosti hvězdy Ný mlhavý obláček, který představuje tzv.
Velkou galaxii v Andromedě (spirální galaxie) s označením
M 31, kterou můžeme za dobrých podmínek na obloze vidět
i pouhým okem. Od nás je vzdálena 2,4 mil. ly. V souhvězdí Andromedy nalezneme další hvězdné objekty, jako např. eliptické
galaxie, otevřené hvězdokupy, planetární mlhoviny. Také se
zde nachází radiant slabého meteorického roje Andromedid.
Souhvězdí Andromedy je opředeno pěknou starověkou bájí.
Je pojmenováno po etiopské princezně Andromedě, dceři krále Cefea a královny Kasiopeji. Královna se chlubila, že se svou
krásou vyrovná mořským vílám nereidám. To však rozhněvalo boha moří Poseidona. Proto se rozhodl poslat na etiopskou
říši mořskou obludu, která ničila vše živé. Aby se podle věštby
Cefeus obludy zbavil, musel svou dceru Andromedu obětovat.
S velkou lítostí ji král dal přikovat na skalní útes. V tu dobu se
vracel hrdina Perseus s useknutou hlavou příšery Medúzy.
Spatřil Andromedu, která se mu svěřila se svým osudem. Perseus v boji mořskou obludu zabil, Andromedu osvobodil a podle slibu Cefea a Kasiopeji dostal princeznu za ženu.
Co víme o listopadovém Slunci? Pozorujeme, že stále po obloze klesá k obzorníku, k obratníku Kozoroha. Stíny předmětů
se prodlužují a dny se krátí. Dne 1. 11. Slunce vyjde v 6:50 h a zapadne v 16:36 h, dne 30. 11. vyjde v 7:36 h a zapadne v 16:01 h
(platí pro poledník a SEČ, obzor 50° rovnoběžky). Během listopadu se den zkrátí o 1 h 21 min. Sluneční azimut klesne z 68° na
56° (o 12°). Do znamení Střelce Slunce vstupuje dne 21. 11. ve
21:40 h SEČ.
Bude nás zajímat náš Měsíc, jeho fáze, vzdálenosti od Země,
případně konjunkce s nebeskými tělesy. V listopadu nastanou
4 fáze Měsíce, a to 8. 11. v 15:00 h poslední čtvrt, 15. 11. v 6:00 h
nov, 22. 11. v 6:00 h první čtvrt a 30. 11. v 10:00 h úplněk. Při této
fázi nastane polostínové zatmění Měsíce, u nás nepozorovatelné. Dne 14. 11. ve 13:00 h bude Měsíc v přízemí (357 830 km)
a 27. 11. v 1:00 h v odzemí (405 919 km).
Chceme-li hledat na obloze planety, uvedeme jejich polohy:
Merkur najdeme ráno nad jihovýchodem, v blízkosti Merkuru
najdeme i Venuši. Téměř po celou noc je vidět Mars (v Rybách),
večer na jihozápadě září Jupiter a Saturn (ve Střelci). Po celou

Andromeda
noc můžeme vidět Uran (v Beranu) a v první polovině noci najdeme planetu Neptun (ve Vodnáři).
Nejdůležitější úkazy na obloze v listopadu jsou tyto: 19. 11.
ráno seskupení Měsíce, Venuše a Merkuru a 19. 11. večer další
seskupení Měsíce, Jupiteru a Saturnu. Konjunkce Měsíce s Marsem lze vidět 26. 11. ve 2:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek

Sport
AFK Letovice
FC Slovácko – Mladší žáci U13 Boskovice /Letovice 3:5! Pro celý fotbalový region jedna z nejdůležitějších informací, která za poslední dobu
proběhla v mládežnickém fotbale nejen na okrese Blansko.
Tímto vítězstvím jsme si potvrdili, že i v bojích s těmi nejlepšími můžeme být konkurenceschopní. Vítězství patří především
hráčům a trenérům, kteří neustále pracují na svém zlepšení.
Toto vítězství je ovšem i velkou odměnou a zároveň velkým závazkem pro oba spřátelené kluby. Závazkem především proto,
aby do budoucna spolupráce fungovala tak jako doposud, nadále se zlepšovaly podmínky a v budoucnu se tyto výsledky
opakovaly.
Náš klub je stále na začátku cesty, kterou si vytyčil. Dílčí
úspěchy mládežnických týmů, výrazně zlepšené výsledky „A“
týmu jsou motivací pokračovat dál v nastavených podmínkách. Neustále pracujeme na oblibě kopané v městě Letovice.
Je naším velkým cílem reprezentovat město jako stabilní, dobře fungující spolek, který je respektován v širokem okolí. Věřím, že jsme mnoho lidí naší prací přesvědčili, a těším se, až
přesvědčíme další.
Potěšeni můžeme být i z výsledků prvního mužstva, které
se drží v předních pozicích tabulky OP. Povedlo se zabudovat
do týmu nově příchozí hráče a vytváří se velmi dobrá parta,
která je základ dobře fungujícího mužstva. Tým čeká ještě
mnoho práce, případně vhodné doplnění, ale jsem přesvědčen, že základní kostru máme pevnou.
Bohužel, aktuální doba je velmi těžká a sport čeká přerušení. Od 12. 10. 2020 jsou veškeré aktivity přerušeny a obávám se,
že se již v roce 2020 na fotbalovém hřišti nesetkáme. Prioritou
je ovšem zdraví a bezpečnost nás všech. My tato nařízení respektujeme a věříme v lepší zítřky.
Nezbývá nám, než čekat, být zodpovědní a věřit, že se brzy
setkáme a budeme moci všichni dělat to, co máme rádi.
Díky, že jste s námi, a přeji všem především pevné zdraví!
Petr Stria, předseda AFK Letovice z.s.
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Zdravotnictví
Lékaři pro děti a dorost
V minulém čísle Zpravodaje jsem avizoval otevření nové
ambulance Praktického lékaře pro děti a dorost v Nemocnici Boskovice. Ambulance registruje nové pacienty od
pondělí 19. 10. 2020. Pro ty, kteří chtějí využít její služby přináším následující informace:
Ordinační hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
9.00 – 16.30 (9.00 – 12.00 prevence a poradna pro děti)
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00

Kontaktní telefon do ordinace 516 491 332
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města
Další dobrou zprávou pro rodiče a děti je rovněž rozšíření
ordinačních hodin pro dětské pacienty z Letovic a okolí,
kteří jsou přihlášeni k MUDr. M. Přichystalové. Paní doktorce tímto děkujeme, že zajišťuje lékařskou péči pro děti
a dorost přímo zde ve městě. Zároveň vzkazuje, že nové pacienty do péče stále přijímá.
Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a
Pondělí

Boskovice, Průchodní 3a

7.30 – 11.30

13.00 – 17.00 (jen objednaní 17.00 – 18.00)

Úterý

13.00 – 16.00

7.30 – 11.30 (poradna 9.00 – 11.00)

Středa

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

7.30 – 10.30

Čtvrtek

7.30 – 10.30 (poradna 8.30 – 10.00)

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Pátek

7.30 – 10.30

11.00 – 12.00 (jen objednaní 12.00 – 13.00)

Kontaktní telefon 724 696 055
www.mudr-martina-prichystalova.cz
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Služby lékařů
Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby
lékařů v Letovicích zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155
(rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít
Lékařské pohotovostní služby (LPS)
v Nemocnici Boskovice

všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Inzerce
Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 11. MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

7. 11. MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

8. 11. MUDr. Grénarová Magda

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

14. 11. Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

516 454 338

15. 11. MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

17. 11. MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

21. 11. MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

22. 11. MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

28. 11. MUDr. Hošák Břetislav

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

29. 11. MUDr. Hošáková Kateřina

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP
zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
Soboty, neděle a svátky: od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

Koupíme
chatu, chalupu nebo zahradu
k rekreaci.

Telefon: 725 002 155

KOUPÍM
byt nebo menší domek v Letovicích.
Platba hotově.

Tel.: 605 708 884

Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
29. 10. 2020 č. 11/2020. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 12/ 2020 bude 12. 11. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Letovická drbna
Hudebník s duší sportovce nebo sportovec s duší hudebníka? Vlastimil Šafařík je
mladý muž plný talentů a držitel 2 evropských rekordů
v kategoriích dřep a benchpress. A sluší mu to jak s kytarou v ruce, tak s činkami.
Pyšnit se můžete mnoha prvenstvími z Mistrovství ČR,
světa, ale i Evropy v silovém
trojboji a jste hrdým držitelem 2 evropských rekordů
v dřepu v kategorii do 90 kilogramů a v benchpressu v kategorii do 82,5 kg, obojí ve věkové kategorii 13 – 15 let. Poslední zlatý kov z Mistrovství Evropy v silovém trojboji jste vybojoval teprve nedávno, na začátku září tohoto roku v Trnavě (foto na str. 15). Kolik dřiny
a úsilí za vašimi ohromnými úspěchy stojí? A jak se po takovém vítězství slaví?
Co se dřiny týče, tak je to subjektivní. Vzhledem k tomu, že je
to taková ta příjemná dřina, tak jakmile jsem nastaven na závodní režim, jde to víceméně samo. Když člověk cvičí nějakou
dobu, tak už zná své tělo a ví, jak si připravit trénink tak, aby byl
progresivní. Samozřejmě člověk není stroj, a tak se občas stane, že se na tréninku nedaří, a pak z toho plyne mírná frustrace. Ale o to větší chuť je pak na dalším tréninku se tohoto zklamání zbavit a být především v dobré psychické pohodě, a pak
už mu nic nestojí v cestě.
No a oslava? To je trochu ošemetná otázka, nejsem totiž
v tomto směru úplně ideální vzor sportovce. Jakožto velký milovník dobrého piva si rád večer zajdu s přáteli do hospůdky
a pobavíme se o výkonech a celkově o závodech. Ale ta největší
oslava začíná, až když si člověk uvědomí, že to má zase celé za
sebou a může v klidu sedět doma a na chvíli vše vypustit.
Dá se vůbec časově skloubit trénink na silový trojboj se zkouškami vaší kapely The Sailors a přípravami do školy?
Samozřejmě, že dá. Působím dokonce ve dvou kapelách, tou
druhou z nich je René z moštárny. Můj tréninkový plán je nastaven na 3 tréninky týdně a zkoušky kapel jsou většinou dvakrát do týdne a konají se až večer. Když si člověk vše dobře naplánuje a naučí se pracovat s volným časem, tak zjistí, že mu
ještě pár hodin denně zbývá i na zábavu.
Jste srdcem více hudebník nebo sportovec?
Tak tuto otázku si pokládám často. Zjistil jsem, že to hodně
záleží na období, v jakém se zrovna nacházím. Dříve jsem pro
obě aktivity měl dělenou první příčku, ale postupem času se
některá z nich vyšplhá o kousek výš, ale pak zase spadne a nastane prostor pro tu druhou. Tento rok to bylo tak nastejno, protože loni jsem měl roční pauzu od aktivního sportování a věnoval se převážně hudbě. A právě tato pauza mi prospěla. Měl
jsem o to větší chuť vrátit se zase k tvrdším tréninkům a nějakým výsledkům. A i když to tak ze začátku roku vůbec nevypadalo, tento comeback se mi podařil v plné parádě. Celkově
jsem měl strach po náhlé změně situace, že si letos ani nezahraji před lidmi a neukážu výsledek mé devítiměsíční intenzivní přípravy, ale nakonec vše dobře dopadlo. Teď si dávám
malý odpočinek a už zase pomalu začínám osahávat činky.

K vašim největším podporovatelům patří bezesporu vaše rodina. Jak funguje vztah táta – trenér?
Tento vztah funguje skvěle, protože otec i trenér jsou autority. Jsem na to zvyklý už od prvního tréninku, který jsem s ním
měl, když mě poprvé vzal do posilovny. Jakmile jsme spolu
v posilovně, stávají se z nás nejlepší přátelé a některé konvenční vztahy otec – syn trochu vymizí. Jakmile je ale po tréninku, tak se opět vracíme do pohodového rodinného rytmu.
Výhodou vztahu táta – trenér je, že mu můžu na 100 % věřit ve
všem, co mi říká a nikdy se mi tato důvěra nevymstila.
Jaké jsou vaše plány do budoucna? Chcete se dál věnovat
sportu, cestovat nebo lámat dívčí srdce na pódiu?
Plány do budoucna jsou jasné. Chci především úspěšně dokončit studium a vzhledem k tomu, že již pracuji v oboru, tak
se nadále věnovat práci, která mě baví. No a co se sportu a hudby týče, tak pokračovat přesně na takové úrovni, jako doteď.
Tyto koníčky jsou mým „útěkem“ z reality a také jistou formou
odpočinku od konzumního života.
Tím jste mi částečně odpověděl i na mou další otázku, jaký je
váš oblíbený způsob relaxace? Je to pobyt v přírodě nebo nějaká činnost?
Vlastně je to jednoduché, sport a hudba jsou pro mě relaxací. Člověk by měl mít více zájmů už proto, že když na jeden nemá chuť a potřebuje si od něj odpočinout, tak vzápětí může přesedlat na ten další. Samozřejmě ideální formou relaxace jsou
přátelé a cestování. A úplně nejlepší je domluvit se s přáteli
a někam vyjet a odpočinout si i od míst, kde je člověk dennodenně, aby se na ně mohl znovu o to víc těšit.
Vaše láska ke sportu a k hudbě jde ruku v ruce i s cestováním.
Je nějaké místo, kam se rád vracíte?
To je pravda, díky sportu se mi podařilo navštívit spoustu zajímavých destinací. Pokud ale spojíme cestování se sportem,
tak se nejraději vracím na Slovensko nebo do měst tady u nás,
jako je například Trutnov. Když jedu na závody, tak mě především zajímá kvalita závodu a tu mají Češi a Slováci nejlepší,
a to nemluvím jen za sebe, ale i za většinu závodníků z celého
světa. Ale pokud se budeme bavit opravdu o místu, kam bych
se určitě jednou rád vrátil, tak je to Rio de Janeiro. V tomto brazilském městě jsem byl na závodech asi před sedmi lety a zanechalo ve mně tak silný pocit, že se tam musím ještě jednou
znovu podívat.
V dnešní době je velký důraz kladen na vyvážený jídelníček.
Jak ke stravování přistupujete vy? Co patří mezi vaše nejoblíbenější (nezdravá) jídla?
Ke stravování přistupuji naprosto normálně, a to proto že
můžu. Jsou sporty, které vyžadují striktní jídelníček, ale můj
sport mi dovoluje jíst jako normální člověk. Samozřejmě vyváženost je to nejdůležitější a tím by se měli řídit nejen vrcholoví
sportovci, ale každý, kdo chce být zdravý a v pohodě. Vzhledem
k mé konstituci jím ve větších dávkách a častěji, ale jím opravdu vše, co mi přijde pod ruku. Ale opravdu tím nejoblíbenějším
jídlem, co si dám, kdykoliv můžu, je dobře vyzrálý hovězí steak
s pořádnou porcí hranolek a omáčkou z modrého sýra.
Děkuji za rozhovor a přeji samé úspěchy jak na poli sportovním, tak na poli hudebním.
Daniela Klusáková
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Nikdy nezapomenu na ten pocit, kdy jsem bosa se sepjatýma rukama stála obklopena vysokými horami Himalájí, říká
výtvarnice, sochařka, lektorka jógy a průkopnice zdravého životního stylu paní Lenka Adlerová. Rozpovídala se o tom, co
zažila mezi indickými jogíny a o své fascinaci Ajurvédou. Jakmile to doba dovolí, plánuje v Letovicích otevřít kurzy zdravého vaření.
Paní Lenka Adlerová o sobě říká, že není typickým dobrodruhem. Přesto v minulém roce absolvovala poutní jógovou
cestu do Indie.

Chrám v Badrínáthu
Co vám tento pobyt dal? O jaké poznatky, zážitky či zkušenosti vás tato expedice obohatila?
Co se týče Himalájí, tak to byl můj druhý pokus. V roce 1998
jsme spolu s bratrem plánovali účast na mezinárodní výpravě
na posvátnou horu Kajlás, ale bohužel, pro zdravotní indispozici našeho průvodce byla zrušena. Řízením osudu jsme se ten
rok nečekaně ocitli ve stejnojmenné vesnici Kajlás v indickém
Radžastánu.
Nyní je tomu přesně rok, co jsem se opět odvážila. Vedena
Mistem jógy svámím Mahešvaranándou a dalšími jogíny různých národností jsem podnikla pouť k jeskyni velkého jogína
Šrí Alakhpurídžího. Zde jsme strávili pod stany několik krásných dnů a nocí. Nikdy nezapomenu na ten pocit, kdy jsem
bosa se sepjatýma rukama stála obklopena vysokými horami
a pocitově se nechala omývat vodopádem štěstí. Nemohla jsem
se nabažit čisté duchovní atmosféry, slunce, dravých řek, tajících ledovců, zeleně z rýžových polí, nebojácnosti divokých
koní...
Ale byly chvíle, kdy jsem měla nahnáno. Hory jsou velmi živé a zvláště po dešti hrozí sesuvy půdy a kamení. Indové se tolik nebojí smrti jako my, ale když jsem viděla, že i vojáci se dávají do běhu, tak jsem se raději rozběhla s nimi. Musím říct, že
víc jak můj batoh, mne tížila moje nevědomost. Během cesty
se to zlepšilo a já se začala cítit jako doma.
Mistru Alakhpuridžímu jsem v horách slíbila, že až se vrátím do Evropy, budu šířit slávu jeho jména. Jenže jakmile jsem
se vrátila domů, tak jsem se svého slibu lekla. Věřili by mně,
kdybych vyprávěla co všechno jsem tam zažila, když sama tomu ještě teď nemohu uvěřit? Věřili by mně, kdybych řekla, že
vysoko v horách žijí skuteční vládci tohoto světa a jeho chod
mají pod kontrolou? Já jen mohu říct a děkovat, že hory mne
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vlídně přijaly a dodatečně zvolat indické provolání pro vyjádření úcty, vděčností, lásky a radosti: Šrí Alakhpurídží kí džaja!
Kromě jógy, kterou vyučujete, se zaměřujete i na Ajurvédu.
Představíte čtenářům v kostce tento celostní systém léčby?
Vy sama se mu věnujete aktivně?
Ajurvéda je pro mne velkou srdeční záležitostí. V překladu
slova je to „věda o životě“. Neustále mne fascinuje její dokonalost, prověřená několika tisíci lety.
Jsem toho názoru, že lépe než přečíst stovku knih, tak je lepší jeden živoucí učitel. První, kdo naši rodinu s Ajurvédou začal seznamovat, byl náš velký učitel jógy Višvagurudží. Poté
zásadní vliv pro moje chápání Ajurvédy měl indický doktor
George Eassey, který byl několik let naším rodinným lékařem.
Nyní, asi posledních pět let, jezdím na konzultace za doktorem
Sukumarem Sardeshmukhem. Ajurvéda je o tom, vzít život do
svých rukou. Každý jsme jiný a Ajurvéda to zohledňuje.
Dnešní doba s sebou nese jistý nadkonzum. Minimalismus se
stává oblíbeným stylem jednoduchosti a lehkosti pro stále
větší počet lidí. Prozradíte nám, co vás osobně přivedlo k tomu stát se minimalistkou?
V minimalismu jsem naprostá začátečnice. Naše starší generace to má těžší, protože je zasažena programem nedostatku, takže se hromadilo a hromadilo. Přestože se cítím trošku
hendikepována, tak se snažím... Například jsem si pořídila výbavu pro cestování „nalehko“ nebo uklízím podle Japonky Marie Kondo.
S tímto úzce souvisí i takzvaná „Doba plastová“, tedy palčivý
problém, který se dotýká každého z nás. Jak vy osobně přistupujete k tomuto tématu?
Nikterak fanaticky. Myšlenkově to ale mám nastaveno tak,
že recyklace je jen oddálení problému, zásadní je omezení spotřeby a vývoj nových, pro přírodu šetrnějších materiálů. Já
mám maturitní vysvědčení z roku 1983 z oboru Průmyslové
výtvarnictví – tvarování plastických hmot a protože dřív moc
plastů nebylo, neměl to v praxi ani kdo učit, tak jsme byli sochaři a pracovali s hlínou.
Jednou z dalších činností, kterým se věnujete, je pořádání kurzů pro veřejnost. Jaké přednášky máte připraveny pro zájemce z řad našeho města? Jaká témata byste ráda otevřela?
Několik let jsme spolu s přáteli pořádali kurzy zdravého vaření v Blansku, tak bych na tuto zkušenost ráda navázala i v Letovicích.
Nápady si vyměňovali profesionální kuchaři s amatéry a byla
to docela zábava. Teď bych ráda ještě více zohlednila otázku
zdraví, a především cílila na vychytávky, jak to všechno dostat
do každodenní praxe. Zabývám se třeba vařením z planých
rostlin. Na druhé straně miluji dívat se na videa, jak se zdobí
marcipánové dorty.
Představíte nám i kurzy arteterapie v letovickém Letokruhu?
Kurzy arteterapie se nyní v Letokruhu nepořádají, ale jinak
stále fungují. Vede je úžasná Andrejka Bakalová z Brna a já
mám na starosti výtvarné techniky. Arteterapie je léčba uměním. V širším slova smyslu nejen výtvarným, ale třeba i hudbou nebo tancem. Při studiu arteterapie na brněnské Masarykově univerzitě jsem nemyslela na to, že bych tento obor někdy učila. Měla jsem však v hlavě, že když bych byla v důchodu,
sepsala bych takovou učebnici výtvarných technik, která by
propojila výtvarnou část s psychologickou. Vlastně i sama sobě se pokusila odhalit tajemství, proč arteterapie tak pomáhá.
Děkuji za rozhovor a nezbývá než popřát spoustu sil a zdraví
na vaší osobní cestě.
Daniela Klusáková

Lenka Adlerová na vycházce s místním průvodcem
a znalcem bylin u divoké řeky

Vzhůru do hor podél řeky Alaknanda

Vlastimil Šafařík na Mistrovství Evropy v silovém trojboji v Trnavě v září 2020
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Inzerce
STUDIO MATRACÍ
V LETOVICÍCH
Nábytek Kimex Letovice
Českobratrská 4
tel.: 516 475 137, 777 712 387
Ve studiu matrací vystaveno k odzkoušení 48 nejprodávanějších matrací v cenách 2.990 – 27.000 Kč.
15 tvarů a velikostí polštářů z viskopěny.
Naši dodavatelé jsou přední čeští výrobci Dřevočal,
Tropico, Mabo, DPV, LB Bohemia a nově MPO,
matrace italských firem Flexiflex a Magniflex.
Na www.matrace-letovice.cz a u výrobců naleznete
seznam vystavených matrací v lůžkách k odzoušení u nás.

Otevřeno
Po – Pá 9 – 12 a 14 – 17 hodin
Sobota 9 – 11 hodin
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