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Citát pro tento mûsíc

Krásná Ïena 
se líbí oku, 
dobrá  srdci.

Napoleon Bonaparte 
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Jachting 
na Kfietínce

Na fiíãce Kfietínka byla vybudována v letech 1972 –
1976 údolní nádrÏ Vodní dílo Letovice, která je zná-
mûj‰í pod názvem pfiehrada Kfietínka. Záhy po roce
1978, kdy byla pfiehrada pfiedána do plného provo-
zu, se na nové vodní plo‰e objevily první plachty. 

Skupina nad‰encÛ z Letovic
a blízkého okolí vyuÏívala pro kot-
vení sv˘ch plachetnic prostor za
mostem, pod dne‰ním parkovi‰tûm.
Se vzrÛstajícím zájmem o jachting
a také o tehdej‰í novinku, windsur-
fing, nastala nutnost vybudovat
kvalitní zázemí pro provozování
tûchto vodních sportÛ. Pod âSTV
vznikl oddíl, kter˘ se naz˘val Vodní
sporty, pozdûji byl pfiejmenován na
Jachetní oddíl; nyní je souãástí TJ
Sokol Letovice a je také ãlenem
âeského svazu jachtingu.

Od jeho zaloÏení aÏ do roku 1989
vedl oddíl pan Ctirad Budínsk˘,
kter˘ spolu s dal‰ími nad‰en˘mi
jachtafii (pánové Nesrsta, Novák,
Bula, Neãas, Tischer a mnoho dal-
‰ích) udûlal obrovsk˘ kus práce pro
rozvoj jachtingu v na‰em regionu.
Nedlouho po zaloÏení získal oddíl
do svého majetku pozemek, na kte-
rém se nachází dnes. Zaãalo usilov-
né budování areálu v pÛvodnû 

nepfiístupné stráni zarostlé kefii. Po
dokonãení nároãn˘ch terénních 
úprav následovalo oplocení a vyba-
vení areálu v‰ím potfiebn˘m pro pro-
voz a údrÏbu plachetnic a windsurfÛ.
Instalovaly se stavební buÀky pro 
uskladnûní sportovních potfieb, bylo
zhotoveno a ukotveno pfiistávací plo-
voucí molo o délce 18 metrÛ. 

V roce 1998 provedl oddíl na
vlastní náklady rozsáhlou úpravu
bfiehÛ areálu. Vlnobití pfii pfievláda-
jících západních a severozápadních
vûtrech postupem ãasu ukrajovalo
nezpevnûnou hranu bfiehu, takÏe
bylo nutno situaci s rychle se ‰ífiící
erozí radikálnû fie‰it. Po konzulta-
cích se zástupci Povodí Moravy a.s.
a MÚ Letovice byl zakoupen lomo-
v˘ kámen a brigádnickou ãinností
ãlenÛ oddílu byl bfieh zpevnûn po
celé délce areálu. K dal‰ímu zpev-
nûní, i kdyÏ v men‰ím rozsahu, do-
‰lo také v roce 2012.

V roce 2001 pfiibylo k pÛvodnímu

plovoucímu molu dal‰í, o délce 9
metrÛ, o rok pozdûji byla vybudová-
na ohrada pro uskladnûní WS pla-
chet a ostatního materiálu. V roce
2005 byla dokonãena stavba oddílo-
vé klubovny s velkou krytou dfievû-
nou verandou. Kompletní zastfie‰ení
celé fiady bunûk bylo dokonãeno
v roce 2010 a v roce 2013 byla za-
stfie‰ena také ohrada na WS plachty.

Jachting i windsurfing je na
Kfietínce provozován pfiedev‰ím re-
kreaãnû; pfiesto se od roku 2001 ko-
ná pravideln˘ závod lodí v‰ech tfiíd
a windsurfÛ pod v˘stiÏn˘m názvem
Kfietínská srandaregata. I kdyÏ na
soutûÏ velmi rozdíln˘ch plavidel ne-
jsou uplatÀovány regule oficiálních
závodních pravidel, b˘vá to velmi
urputné klání o nejlep‰í umístûní. 

Hospodafiení oddílu je zaji‰Èováno
nejvût‰í mûrou z vlastních prostfied-
kÛ, tedy z vybran˘ch ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ, brigádnické ãinnosti a dále
z men‰ích ãástek dotací od mûsta
Letovice a prostfiednictvím TJ Sokol
od âeské unie sportu. Oddíl má
v souãasné dobû 65 ãlenÛ, vede ho se-
dmiãlenn˘ v˘bor v ãele s pfiedsedou.

V této funkci se v historii oddílu vy-
stfiídali: 1978 - 1988 Ctirad Budínsk˘,
1989 - 1997 Karel Hoder, 1998 -
2004 Petr Hanáãek, 2005 Ferdinand
Ker‰ner, 2006 - 2007 Ing. Radovan
Novotn˘ Ph.D, 2008 Ing. Jifií Griga,
2009 - dosud Hana Ker‰nerová.

Rád bych se je‰tû zastavil u oso-
by prvního pfiedsedy, pana
Budínského, kter˘ jiÏ bohuÏel není
mezi námi. KdyÏ jsem do oddílu
v polovinû 90. let vstoupil jako
jachtafisk˘ nováãek, velmi mû zau-
jala jeho osobnost; byl pedant vÛãi
dodrÏování jachtafisk˘ch pravidel,
pfiitom to ãlovûk velmi pfiátelsk˘,
kter˘ vÏdy rád poradil a pomohl. 

Pokraãování textu na stranû 7

Skupina lodí pfii Srandaregatû v roce 2010.                                                         Foto: ph
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Masarykova stfiední ‰kola 
oslavila nûkolik v˘roãí

Dne 14. záfií 2016  byly dvefie
v‰ech budov Masarykovy stfiední ‰ko-
ly Letovice otevfiené pozvan˘m 
hostÛm, b˘val˘m zamûstnancÛm
a ÏákÛm i v‰em pfiíznivcÛm ‰koly
a zájemcÛm o studium. DÛvodem by-
ly oslavy uspofiádané pfii pfiíleÏitosti
150 let vzniku uãÀovského ‰kolství
v Letovicích a 85. v˘roãí ode dne
slavnostního  otevfiení budovy ‰koly
v roce 1931. Tehdy moderní funkcio-
nalistická budova Ïivnostenské ‰koly
vynikala mimofiádn˘m komfortem,
kter˘ nemûl v âSR témûfi konkurenci.
·kola také oslavila 80. v˘roãí pov˘‰e-
ní Letovic na mûsto a 80leté jubileum
letos slaví astrofyzik RNDr. Jifií

Grygar CSc., jehoÏ pfiedná‰kou slav-
nostní den vyvrcholil.

Oslavy byly opravdu velkolepé, pfied
budovou ‰koly vystoupily maÏoretky,
hlavní program oslav probûhl v tûloc-
viãnû ‰koly, která se promûnila v kultur-
ní sál. Pfiítomni byli také pfiedstavitelé
Jihomoravského kraje, starosta Letovic,
b˘valá fieditelka ‰koly JUDr. Sylvie
Ducháãková a nestor pedagogické obce
‰koly PaedDr. Jaroslav Chloupek. 

Cel˘ den ubûhl velmi rychle a pro-
bûhl v pfiátelské a uvolnûné atmosfé-
fie. Redakãnû zkráceno, cel˘ ãlánek na
www.listyregionu.cz.

Text: RePo
Foto: archiv ‰koly

Lékafii a zdravotnick˘ personál 
v nemocnici v Letovicích v novém...
Od roku 1999 probíhá po jednotliv˘ch 

etapách nutná rekonstrukce v areálu pfiede-
v‰ím hlavní budovy Nemocnice
Milosrdn˘ch bratfií Letovice spoãívající
v odstraÀování nevyhovujícího, pfiípadnû
havarijního stavu objektu a zafiízení. Objekt
je památkovû chránûn, jedná se o b˘val˘
klá‰ter z konce 18. století. Nemocnici
Milosrdn˘ch bratfií Letovice, pfiíspûvkovou
organizaci zfiizuje Jihomoravsk˘ kraj.

V úter˘ 4. 10. 2016 bylo slavnostnû
pfiedáno do uÏívání novû vybudované
zázemí pro lékafie a zdravotnick˘ perso-
nál, které vzniklo vestavbou do nevyuÏí-
vané ãásti pÛdního prostoru 3. podlaÏí
a souãasnû do‰lo k vybudování 5 no-
v˘ch pokojÛ se  14 lÛÏky pro pacienty,
vãetnû sociálního zázemí a vybudování
nové pracovny pro sestry oddûlení C.
Slavnostní chvíle byli pfiítomni hejtman
JMK Michal Ha‰ek, pfiedstavitelé místní
samosprávy, fieditelé nemocnic a sociál-
ních zafiízení JMK atd.

Akce byla financována Jihomoravsk˘m
krajem dotací ve v˘‰i 9,7 mil Kã. Pro lep‰í
komfort pacientÛ budou pokoje vybaveny
nov˘mi elektrick˘mi polohovateln˘mi po-
stelemi, které nemocnice od zfiizovatele
obdrÏí zdarma, jedná se o celkem 25 
postelí za 870 tis. Kã. Generálním dodava-
telem stavby byla firma SULKOM s.r.o.
Knínice, která ve‰keré práce zvládla za 3

mûsíce, a to za plného provozu oddûlení.
Setkání v‰ech bylo zpestfieno prohlíd-

kou v loÀském roce revitalizované zahra-
dy, kde bylo pfies léto trvale instalováno 7
pískovcov˘ch soch, které byly vytvofieny
v rámci mezinárodního sochafiského
sympozia v roce 2006 a pfiechodnû byly
umístûny v Nemocnici Ivanãice. Sochy
jsou majetkem Petfiivalského nadace
z Brna. Nemocnice obdrÏela dotaci ve
v˘‰i 200 tis. Kã na oãi‰tûní, restaurování
soch a na vybudování betonov˘ch soklÛ
a na jejich pfiemístûní do zahrady. Sochy
jsou ukázkou sochafiského umûní na pfie-
lomu 20. – 21. století.

Zahrada je volnû pfiístupná jak pa-
cientÛm a jejich rodinám, tak i ‰iroké
vefiejnosti.

Text: MUDr. Drahoslava Královcová
Foto: archiv NMB Letovice

Jachting na Kfietínce
Pokraãování ze strany 1

Já jsem tehdy koupil star‰í loì tfiídy Finn, coÏ je jed-
noplachtová loì a teprve „Buìa” (coÏ byla ti‰e vyslo-
vovaná pfiezdívka ‰éfa), mû nauãil na jeho Vaurienu fi-
nesám pfii ovládání takeláÏe s kosatkou. Byl to také
velmi skromn˘ ãlovûk; svou loì parkoval nedaleko
ohni‰tû, na odlehlém místû v areálu, dost daleko od
skluzu do vody. KdyÏ jsem se ho ptal, proã nevyuÏije
práva zabrat si v˘hodnûj‰í místo, odpovûdûl, Ïe pfied-
seda by mûl jít pfiíkladem ve snaze nepfiekáÏet ostatním
ãlenÛm.  

V historii oddílu se na‰lo mezi na‰imi jachtafii mno-
ho v˘razn˘ch osobností, na které s úctou vzpomínáme;
v rozsahu tohoto ãlánku v‰ak nelze podat úpln˘ v˘ãet.
Snad za v‰echny lze pfiipomenout MUDr. Milana
Pi‰tûláka, kter˘ byl nad‰en˘ jachtafi; vlny pfiehrady bráz-
dil na windsurfingu, stejnû jako na plachetnici. KdyÏ mu
pozdûji zdraví neumoÏÀovalo vût‰í námahu, vlastnoruã-
nû na star‰í kanoi nainstaloval malou plachtu a toto pla-
vidlo záhy patfiilo ke koloritu Kfietínky. V 90. letech, kdy
docházelo k neúmûrnému vypou‰tûní vody z pfiehrady,
zasadil se dr. Pi‰tûlák o vytvofiení takového manipulaã-
ního fiádu, kter˘ chránil pfiehradu i okolí pfied extrémní-
mi stavy. Pfiedev‰ím to v‰ak byl ryzí ãlovûk s pevn˘mi
morálními zásadami. Oddíl pofiádá kaÏdoroãnû Finn
cup, závod se vzpomínkou na nûj, a dal‰ího na‰eho ka-
maráda, Pepu Koryãánka.

KdyÏ jsem na pfielomu století zaãal dûlat pro od-
díl webové stránky, vÏdy jsem se v textu vyh˘bal 
oznaãení jachtklub. K vÏité pfiedstavû napucované-
ho prostfiedí, kde jachtafii v bíl˘ch kalhotách usrká-
vají v baru chlazené drinky, má ná‰ areál hodnû 
daleko. Pfiírodní prostfiedí s nutn˘m zázemím, oh-
ni‰tû místo baru. Dokonce zde není zavedena ani 
elektfiina, takÏe hudbu k veãernímu posezení u ohnû
je tfieba obstarat vlastním hlasem. Ten, kdo si po
pÛlnoci lehne na molo, má v˘hodu – tolik hvûzd,
které vidí, nemá ani ten nejluxusnûj‰í hotel...

Dosud jsme se snaÏili, aby ná‰ oddíl byl dostup-
n˘ pro v‰echny zájemce o jachting na Kfietínce; 
nejen pro movité podnikatele, ktefií se sem vrací
z pfiímofisk˘ch marín, ale také pro ty, ktefií stále 

opeãovávají své dfievûné, 
letité plachetnice pfiesto, Ïe 
jejich pfiíjmy patfií k tûm niÏ-
‰ím. Také, aby si na‰i ãleno-
vé byli rovni. Odmûnou nám
vÏdy bylo kamarádské pro-
stfiedí a krásné záÏitky z pfie-
hrady a jejího okolí. Doufám,
Ïe se tento trend podafií udr-
Ïet i nadále. Kfietínka je 
opravdu krásná pfiehrada, 
dosvûdãuje to fotodokumen-
tace, která je dostupná na 
webu www.kretinka.net.

Petr Hanáãek, pfiedseda 
oddílu v letech 1998 - 2004

Na dobové fotografii, kterou
pofiídil pan Továrek z

Vranové, jsou pánové Nesrsta
a Neãas na lodi Pirát krátce

po dostavbû pfiehrady.

Kulturní vystoupení v tûlocviãnû ‰koly.

MaÏoretky pfied budovou ‰koly.

najdete 
také na 




