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Perníková chaloupka byla 
„jako z pohádky”.

V Letovicích poãátkem 20. století stá-
vala na tehdej‰ím Podkostelním námûstí
cukrárna Franti‰ka Freitaga, kter˘ se zab˘-
val perníkáfistvím a voskafistvím. V roce
1925 dal letovick˘ akademick˘ malífi Jan
Danûk této budovû podobu perníkové cha-
loupky, kdyÏ ji vyzdobil  lidov˘mi motivy,
jeÏibabou a dívkami v ãeskoslovensk˘ch
krojích, nabízejících FreitagÛv perník.
Tuto sgrafitovou prÛãelní malbu vytvofiil
Jan Danûk v duchu tzv. ãeskoslovenské-
ho ornamentu. Tento trend souvisel se
snahami vytvofiit jak˘si univerzální lido-
v˘ motiv, kter˘ by reprezentoval nedávno
vzniklou âeskoslovenskou republiku.
Cukrárna mûla velk˘ vûhlas po celém ‰i-
rokém okolí a svojí v˘zdobou lákala
k náv‰tûvû a nákupu hlavnû dûti. ProtoÏe
kdo by si nechtûl koupit perník pfiímo
u jeÏibaby v perníkové chaloupce. V prÛ-
bûhu let jak chaloupka, tak i fasáda
zchátrala a její majitel místo ní postavil
novou poschoìovou budovu s modernû

zafiízenou cukrárnou s posezením a v˘-
robnou cukráfiského zboÏí.

Marná sláva, i kdyÏ ‰el s dobou, kouzlo
perníkové chaloupky nenávratnû zmizelo.

Text: Karel Synek
Foto: archiv K. Synka

O Perníkové chaloupce 

Îáci Masarykovy stfiední ‰ko-
ly Letovice podnikli zajímavou
exkurzi do Jaderné elektrárny
Dukovany, Pfieãerpávací vodní
elektrárny Dale‰ice a Památníku
Bible kralické. 

KdyÏ jsme dorazili na místo,
ãekal nás nev‰ední záÏitek. Pfii
vstupu do prostor infocentra JE
Dukovany zaznûl naléhav˘ tón
sirény. Dom˘‰livû jsme si mys-
leli, Ïe se tak dûje kvÛli nám, 
jako cizí osoby v prostoru, ale
nebylo tomu tak. Probíhal cviã-
n˘ poplach. Tak jsme prchali 
jako v‰ichni ostatní do krytu
a jako bonus jsme se seznámili
s tímto ménû nav‰tûvovan˘m
prostfiedím. Nûktefií si oblékli
i ochrann˘ oblek proti zamofiení. Poté
jsme procházeli infocentrem elektrárny
a pfii prohlíÏení modelÛ jsme sly‰eli v˘-
klad o pouÏití paliva, nakládání s energi-
emi a dal‰ími moÏnostmi pfiepracování
s dÛrazem na bezpeãnost a o mezinárod-
ní spolupráci.

K JE Dukovany patfií i PVE Dale‰ice,
která pfiispívá k zabezpeãení chladící vody
pro JE Dukovany. Dozvûdûli jsme se, Ïe
vodní dílo Dale‰ice sestává ze dvou nádr-
Ïí, hlavní nádrÏ se sypanou hrází je nej-
vy‰‰í sypanou hrází v âeské republice, 

její v˘‰ka je 100 metrÛ, délka pfies údolí
více neÏ 300 m a ve sv˘ch základech 
dosahuje ‰ífika hráze rovnûÏ 300 m.

Na zpáteãní cestû jsme na chvíli za-
kotvili v pÛvabné obci Kralice, která je
neodmyslitelnû spjata s pokladem âeské 
republiky – Biblí kralickou ti‰tûnou
v tajné bratrské tiskárnû tehdy umístûné
ve stfiedovûké tvrzi. 

Celou exkurzi vnímáme jako pfiínosn˘
a bohat˘ doplnûk v˘uky.

Text: Pavla Bojdová, Sára Davidová
Foto: archiv ‰koly

Zajímavá exkurze 

Ole‰nick˘ kvítek

V sobotu 31. 10. se v kulturním domû
v Ole‰nici na Moravû odehrála soutûÏní
pfiehlídka dûtsk˘ch kapel. Dûtské kapely
ve vûku do 20 let soutûÏily o dvû ceny -
o to, kdo vyhraje cenu porotní, rozhodo-
vali peãlivû vybraní odborní porotci
Ladislav „Pupek” Chromeãek (zakládající
ãlen skupiny Kamelot), Roman „Yetty”
Kobler (frontman skupiny Morãata na útû-
ku), Karel Kuba (uãitel ZU· Letovice)
a za T. O. Zmijáci Milan Mistr a David
Ostr˘. O divácké cenû rozhodovali pfií-
tomní náv‰tûvníci, ktefií vhazovali kon-
trolní útrÏky do hlasovacích sklenic.
Cel˘m odpolednem provedl Kuba
Slavíãek, kter˘ mimo Ole‰nick˘ kvítek
moderuje také Ole‰nickou kytku.

Pfiehlídky se zúãastnily ãtyfii skupiny:
PruÏiny, Je‰tûrky, âiperky a Mot˘lí )D(e-
fekt, které v rámci svého vystoupení mûli
moÏnost zahrát pût písní – autorsk˘ch ne-
bo písní pfievzat˘ch od jin˘ch interpretÛ. 

Jeden z nejemotivnûj‰ích okamÏikÛ od-
poledne byl, kdyÏ se skupinou Je‰tûrky
vystoupila teprve dvouletá Eli‰ka TûÏká,

která si od divákÛ, za svÛj pûveck˘ v˘kon,
vyslouÏila obrovsk˘ potlesk. 

I pfies nesmírnou kvalitu v‰ech kapel vítû-
zové mohli b˘t pouze dva. Hned na prvním
roãníku Ole‰nického kvítku v‰ak do‰lo k situ-
aci, kdy jak cenu diváckou, tak cenu porotní
získala skupina PruÏiny, ve sloÏení Katefiina
Krajíãková, Eli‰ka Aubrechtová, David Liber
a Jifií Krajíãek, která se tím stala absolutním
vítûzem celé soutûÏní pfiehlídky a vystoupí ja-
ko soutûÏící na 31. roãníku Ole‰nické kytky
a jako host na druhém roãníku Ole‰nického
kvítku. PruÏiny si také odvezly dvû krásné
so‰ky, které vûnoval Ing. Václav Prajs. Václav
Prajs také v˘‰e zmínûné Eli‰ce TûÏké vûnoval
na památku na její první velké vystoupení dva
obrazy z vlastní tvorby.

Celá akce by nemohla vzniknout bez cen-
né podpory sponzorÛ Agroservis Sedláãek,
pana Ing. Jana Stránského, pana Ing.
Ondfieje Homolky, VSP Group Ole‰nice,
Tiskárna Bûlehrádek Letovice, fieznictví
Franti‰ek ·utera a mûsta Ole‰nice.

Text: Tereza Dfievová 
Foto: Barbora TvrdoÀová

Vítûzná skupina PruÏiny.

Francúzska komédia 

Roberta Thomasa

Mandarínková 
izba

Maro‰ Kramár, Pavol Topoºsk˘,
Zuzana Tluãková 

a Bibiana Ondrejková
MKS Letovice / Kulturní dÛm

PONDùLÍ 23. LISTOPADU
2015 V 19.00 HOD

Vstupné: 
pfiedprodej 200 Kã / na místû 250 Kã

Pfiedprodej vstupenek: 
MKS Letovice, Nová 71/1, 

tel.: 516 474 422, 
mob.: 739 396 535, 

info@mks-letovice.cz

VÁNOâNÍ 
KONCERT
Hana a Petr Ulrychovi

JAVORY

SOBOTA 12. PROSINCE 2015 
V 19.00 HOD

Vstupné: 
pfiedprodej 200 Kã / na místû 240 Kã

Pfiedprodej vstupenek: 
MKS Letovice, Nová 71/1, 

tel.: 516 474 422, mob.: 739 396 535

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 29. 11.
na Masarykovû námûstí od 16:00.


