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Rozlouãení s létem v Letovicích
Ahoj léto!, tj. rozlouãení s létem a s prázdninami se konalo v sobotu 25. srpna v Letovicích „na hasiãce”. Tato
akce hlavnû pro rodiny s dûtmi se konala uÏ tfietím rokem. Akci pfii‰el pozdravit i starosta Vladimír Stejskal.

Kulturní program byl jako kaÏd˘ rok
bohat˘, hned po zahájení vystoupili zpû-
váci z muzikálu Dûti ráje - písnû Michala
Davida, následovala exhibice dívky
a tanãícího psa, nejmen‰í dûti zabavili
·moulové s KAMARÁDEM WIKIM.
V‰ichni zpozornûli, kdyÏ se na pódiu ob-
jevil sedmilet˘ Rí‰a Dobiá‰ek z Blanska,
kter˘ bravurnû hrál na kytaru a ukulele.
Vystfiihl nejznámûj‰í pop-rockové pecky.
Podveãer patfiil hodinovému koncertu
populární skupiny O5 A Radeãek, která
dostala na parket mnohé pfiítomné.
Nechybûli mladí letoviãtí sportovci s je-
dineãn˘m vystoupením cviãením –
WORKOUT a brnûnsk˘ hantec v podání
J. Hlaváãka, kter˘ nás také cel˘m odpo-
lednem slovem provázel. V doprovod-
ném programu nechybûlo tolik oblíbené
v˘tvarné tvofiení pro dûti, nafukovací
skluzavka a hrací koutek, o kter˘ se po-
staralo centrum MC Vesel˘ Paleãek. Na
závûr celého veãera probûhlo letní pro-
mítání pohádky ZdeÀka Tro‰ky âertovi-
ny s Biografem Láska. 

Tak, jako kaÏd˘ rok nechybûla kuli-
náfiská soutûÏ O nejlep‰í sladkou ãi
slanou letovickou kachli. Letovická
keramika patfií k historii mûsta, proto
se soutûÏ takto jmenuje. Letos se se‰lo
‰estnáct sladk˘ch a ãtyfii slané kachle.
Mimo vzhled, kdy odborná porota po-

jen nûco k zakousnutí - a byly to samé
dobroty, ale také nûco na svlaÏení hrd-
la, mûli i v˘jezd - obyvatele rodinného
domu v Letovicích obtûÏovali sr‰ni.
Sladk˘ stánek s cukrovou vatou, gumo-
v˘mi hady nav‰tûvovaly hlavnû dûti. 

Organizátorem akce bylo Mûstské
kulturní stfiedisko Letovice, podûkování
patfií v‰em partnerÛm a sponzorÛm ak-
ce, bez kter˘ch by nebylo moÏné tuto
letní akci pfiipravit. V‰em pfiítomn˘m se
urãitû celá akce líbila a pohádkové na-
d‰ence neodradila ani niÏ‰í teplota, na
kterou jsme nebyli celé prázdniny veãer
zvyklí, ani slab˘ de‰tíãek, kter˘ nám
oznamoval, Ïe léto pomalu konãí…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

suzovala nejen to, jak se soutûÏní slad-
k˘ nebo slan˘ dort podobal „kachli”,
samozfiejmû posuzovala i chuÈ. Celá
soutûÏ probíhala podle pravidel, vzorky
byly oznaãeny pouze ãíslem. Porota
bodovala kaÏd˘ vzorek zvlá‰È, vzhled
a chuÈ, pak se body seãetly. Slanou ka-
tegorii vyhrál pan Leopold Spáãil
z Letovic se sv˘m ‰kvarkov˘m chle-
bem, kter˘ nejen v˘bornû chutnal, ale
opravdu vypadal jako kachle. Sladkou

kategorii vyhrála paní Barbora
Hocková z Brna, kdy její perníková
kachle  s marmeládou mûla tvar i podo-
bu kachle, byla ruãnû tvarovaná a vy-
tlaãovaná. Po soutûÏi mûli moÏnost
v‰ichni pfiítomní ochutnat vzorky v‰ech
pfiihlá‰en˘ch kachlí. O ochutnávku byl
zájem, jen se po ní „zaprá‰ilo”. 

Místní hasiãi kromû pofiadatelsk˘ch
povinností a zaji‰tûní v˘teãného obãer-
stvení, kdy bylo moÏno si zakoupit ne-

„Dûti ráje” na pódiu a spokojení náv‰tûvníci akce

Vítûzná sladká kachle


