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VáÏené dámy, váÏení pánové,
dovolte, abychom Vás opût po-
zvali do taneãního reje s man-
Ïeli Alenou a Jifiím Mí‰ensk˘mi
v Letovicích. Jedná se o taneãní
kurz pro zaãáteãníky. V taneã-
ním rytmu podzimní ãas rychle-

ji ubíhá a je bájeãnou pfiíleÏi-
tostí setkat se s pfiáteli, nûco no-
vého se nauãit a v‰e zúroãit na
mnoha plesech a bálech.

Místo konání – Kulturní dÛm
Letovice; termíny taneãních
lekcí – úter˘ 24. 10., 31. 10., 7.

11., 14. 11. a sobotní závûreãná
lekce 25. 11. 2017; od 19,00 ho-
din. Kurzovné za pár je 1 200
Kã, platba pfied zahájením ta-
neãních kurzÛ u ekonomky
MKS Letovice.

A tímto nekonãíme - od 9. 1.

2018 zaãíná taneãní kurz pro po-
kroãilé, více v Letovickém zpravo-
daji nebo na www.mks-letovice.cz.
Vûnujte záÏitek sv˘m blízk˘m
tfieba k VánocÛm nebo narozeni-
nám. 

Za MKS Letovice Jana Trubáková

PÁNOVÉ, ZADEJTE SE, PROSÍM...

V˘herci kulináfiské soutûÏe O nejlep‰í sladkou nebo slanou letovickou kachli
s porotou a skvûlou konferenciérkou celého dne Niky Lárovou.

Kulturní program byl opravdu velmi
bohat˘. Posuìte sami – program zahá-
jila I. skupina letovick˘ch maÏoretek
VO CO GOU, pfiedstavili se nám mla-
dí muzikanti The Sailors (ZU·
Letovice), vystoupil baviã a imitátor
Petr Martinák se svou ·ou dva tfii,
skvûlí byli Light & Love, sly‰eli jsme
super sestavu Tomá‰ Klus revival, mis-
tr svûta Va‰ek Koláfi pfiedvedl Bike
Show, Street Work Out t˘m – LIMITS
z Letovic ukázal, Ïe „jsou bez limitÛ”,
dûti pobavil klaun Fíla, mohli jsme se
pokochat pohledem na bfii‰ní taneãni-
ce, veãer patfiil legendární skupinû YO-
YO BAND, a pak uÏ následovala oh-
Àová show v podání GON FANON a
úplnou teãku sobotního veãera zajistil
barevn˘ ohÀostroj. Mimo tento kultur-
ní program si dûti mohly zafiádit na
skákací skluzavce nebo si nûco pûkné-
ho na památku vyrobit ve tvofiiv˘ch
dílniãkách. Pfii‰el i kouzelník Luky
Mistr, kter˘ dokázal dûtem vykouzlit

Souãástí akce Ahoj, léto! se konal
jiÏ druh˘ roãník kulináfiské soutûÏe
O nejlep‰í sladkou nebo slanou leto-
vickou kachli. V‰echny soutûÏní
kachle byly vystaveny na obdiv ve-
fiejnosti a pak uÏ zasedla nezávislá
porota, která hodnotila jak vzhled,
tak chuÈ. Nutno podotknout, Ïe kach-
le byly oãíslovány, aby nikdo nemohl
nikomu nadrÏovat. V porotû zasedli:
Ing. Jifií Palbuchta - pfiedseda poroty,
Miroslava Cichrová, Eva SáÀková,
Jifií Bednáfi, Renata Kuncová Polická
a speciální komisafi Michal Kopeck˘.
Kolem ‰esté hodiny veãerní padl ver-
dikt poroty a následovalo vyhlá‰ení
vítûzÛ. V kategorii sladké kachle se
na 1. místû umístila Cukrárna
Delikas Letovice, majitel p. Pavel
Krã, 2. místo obsadil Hotel Dermot
Letovice, vedoucí p. Katefiina
R˘cová a 3. místo získala se svou
kachlí paní Pavla Kotouãková ze
Lhoty Rapotiny. Ve slané kategorii

zvítûzila paní Ludmila
ªepková z Letovic-ZboÀ-
ku, 2. místo obsadila se
svou slanou dobrotu paní
Jana Jufiicová z Blanska.
Kromû diplomÛ odborná
porota rozdala i vûcné da-
ry od sponzorÛ této soutû-
Ïe, kter˘m je nutno za 
jejich vstfiícnost a pomoc
podûkovat. Byli to: Albat-
ros Media Praha, a.s.,
COOP JEDNOTA Bosko-
vice, Podlahy H-FLOOR
Letovice, Keramika Leto-
vice, s.r.o., MAT-EL Le-
tovice, Veselá vinotéka
Letovice, Hotel Dermot
Letovice, Kvûtinovka-
Vazárna Letovice, Agen-
tura Michal Kopeck˘.
V neposlední fiadû patfií dík
t˘mu MKS Letovice, paní
fieditelce Janû Trubákové
a kamarádkám, které jí
s organizací soutûÏe po-
mohly. 

V‰ichni náv‰tûvníci od-
cházeli aÏ v pozdních 
veãerních hodinách evident-
nû spokojení. Poãasí bylo na
jedniãku, byla nezvykle tep-
lá noc. Dobfie se sedûlo, 
tanãilo a zpívalo a nikomu
se domÛ ani nechtûlo. 

Text a foto: 
Renata Kuncová Polická

tfieba zvífiátka z balónkÛ. Cel˘ den
jsme se mohli obãerstvovat díky leto-
vick˘m hasiãÛm, ktefií ukázali, Ïe jsou
jedniãky nejen v ha‰ení poÏárÛ, ale ta-

ké v ha‰ení Ïíznû a hladu spokojen˘ch
náv‰tûvníkÛ. Pro mlsné jaz˘ãky zde
byly sladké stánky, které byly také
v obleÏení. 

Rozlouãení s létem v Letovicích
26. srpna 2017 byl v areálu hasiãské zbrojnice velk˘ ruch. I auta projíÏdûjící po silnici, která je hned za plotem, zpomalovala a li-
dé v nich dívali se, co se to dûje. V Letovicích probíhal druh˘ roãník akce pro celou rodinu Ahoj, léto!


