
Nový sběrný dvůr

LITOVELSKÉ
NOVINY 2020

cena 11 Kč

 2 Nová ředitelka školky 4 Sportem ku zdraví

9

19

A je před námi
babí léto...



 2 / INFORMACE

Vážení a milí čtenáři,

   právě v rukou držíte zářijové vydání Litovel-
ských novin, které je nabité informacemi od první 
do poslední stránky. Na své si přijdou ti, kteří se 
chtějí dozvědět, jak pokračují některé rozjeté akce, 
dále ti, kteří jsou zvědaví na novou paní ředitelku 
MŠ Frištenského, zkrátka nepřijdou ani milovníci 
kultury a zábavy. Kdo jste navštívili některý stát 
Evropské unie a máte nějakou zajímavou fotku, 
můžete využít nabídky TIC Litovel a zapojit se do 
jejich soutěže. V tomto čísle nechybí ani tradiční přehled otevíra-
ných sportovních kroužků či zájmových útvarů pro děti i dospělé.  
V říjnovém vydání pak najdete opět přehled všech cvičení, která se 
v našem městě konají. Příjemné čtení!

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. září 2020. Uzávěrka příštího vydání je 17. září.
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Byl učiněn první krok ke stavbě 
nového sběrného dvora

Ve čtvrtek 23. července bylo  
v odpoledních hodinách po 
zpracování projektové doku-
mentace, vydání příslušných 
povolení a výběru dodavatele 
předáno staveniště zhotoviteli, 
který pak do deseti dnů stavbu 
nového sběrného dvora zahá-
jil. Dodavatelem stavební části 
se stala firma První KEY-STAV, 
a.s. se sídlem ve Frýdku-Místku. 
Technický dozor stavby a koor-
dinátora BOZP bude zajišťovat 
firma SAFETY PRO s.r.o. 
Stávající sběrný dvůr, který se 
nachází na ul. Cholinské v Li-
tovli, nevyhovuje zejména z ka-

p a c i t n í c h 
d ů v o d ů  
a celkového 
p r o s t o r o -
vého uspo-
řádání, ne-
vyplácí se 
taktéž ani logistika. Nový sběrný 
dvůr bude stát v místní části Na-
sobůrky vedle firmy p. Damajky. 
Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Dotace byla získána přes ITI 
Olomoucká aglomerace ve výši 
21 643 957,34 Kč.                       red.

Vedení města 
Litovel spo-
lečně s Odbo-
rem životní-
ho prostředí 
rozhodlo, že 
končí samo-
statná sepa-

race (třídění) nápojového karto-
nu neboli tetrapaku. Důvodem 
jsou vysoké náklady, které tato 
služba vyžaduje. Třídění tetra-
paků tím samozřejmě nekončí. 
Dosud se tetrapaky ukládaly na 
veřejných stanovištích na třídě-
ný odpad do nádoby (o objemu 
240 l) s oranžovým víkem. Nově 
bude možné tetrapaky ukládat 
do kontejnerů na plast (žluté 
kontejnery).  

Jaké jsou výhody tohoto roz-
hodnutí? Sníží se náklady na 
odpadové hospodářství v Lito-
vli, sníží se počet nádob na ve-
řejných stanovištích na tříděný 
odpad. Tím se zlepší i vzhled 
těchto stanovišť, nádoby na te-
trapak byly také často terčem 
vandalismu, dále se zvýší  kom-
fort třídění tetrapaků. Jak je 
uvedeno výše – bude je možné 
ukládat do žlutých nádob. To 
znamená, že domácnost, která 
má sběrnou nádobu na plast, si 
může tetrapaky vytřídit pohodl-
ně doma.
Oranžové nádoby byly koncem 
července a začátkem srpna z ve-
řejných stanovišť postupně svo-
zovou firmou stahovány.       red.

Samostatné třídění tetrapaků končí
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého  
kraje a Senátu Parlamentu České republiky

číslo okrsku ulice volební místnost
1 LITOVEL Gemerská                      Staroměstské nám.         Karla Sedláka                      Uničovská

Králova                           Zahradní                          Loštická                                 Severní
Internát SOŠ
Gemerská 505, Litovel

2 LITOVEL Červenská                      Novosady                          Polní                                       Žerotínova budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32, Litovel 

3 LITOVEL Hrnčířská                      Rybníček                          sídliště a ulice Vítězná       Sušilova Základní škola
Vítězná 1250, Litovel

4 LITOVEL Bezručova                      Karlovská                            Opletalova                            Šargounská
Čihadlo                           Kollárova                             Pavlínka                                Šemberova
Čs. armády                    Kosmonautů                       Revúcká                                Šmakalova
Družstevní                     Lesní zátiší                          Sadová                                   Švermova
Jiráskova                        Lužní                                     Sochova                                U Stadionu
Karlov                             Nová                                      Studentů                              Wolkerova
                                                                                                                                         Pošmýlská

Budova Sokolovny
Opletalova 341, Litovel

5 LITOVEL Boskovicova                 Komárov                              Masarykova                          Revoluční
B. Němcové                  Komenského                      Mlýnská                                 Smyčkova
Dukelská                       Kostelní                               náměstí Př. Otakara            Šafaříkova
Havlíčkova                    Koupaliště                          náměstí Svobody                 Švédská
Husova                           Kysucká                               Poděbradova                        Třebízského
Javoříčská                      Lidická                                1. máje                                    Vlašímova
Jungmannova

Městský klub Litovel
náměstí Přemysla Otakara 753,
Litovel – Výstavní síň (přízemí)

6 LITOVEL G. Frištenského            Nádražní                            Palackého                              Štefánikova
Cholinská                       Nasobůrská                       Příčná                                     Vodní
Nábřežní                        Olomoucká                        Svatoplukova

Základní škola
Palackého 938, Litovel

číslo okrsku obec a volební místnost číslo okrsku obec a volební místnost
  7 LITOVEL
  8 LITOVEL
  9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

Chořelice 1069            osadní výbor
Tři Dvory 73                  hasičská zbrojnice
Víska 17                         kulturní dům
Nasobůrky 31               kulturní dům
Chudobín 20                 osadní výbor
Myslechovice 19          kulturní dům

13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

Nová Ves 57               knihovna
Rozvadovice 57        knihovna
Unčovice 90               sokolovna
Březové 12                 kulturní dům
Savín 15                      osadní výbor

Starosta města Litovel oznamuje, že volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu 10. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.

Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

Město Litovel dostalo Certifikát 
Environmentálního vyúčtování 
za rok 2019. Je to přesný výpočet 
přínosu pro životní prostředí, kte-
rý vznikl díky zpětnému odběru  
a recyklaci takového množství 
vysloužilých elektrospotřebičů, 
které odpovídá podílu elektroza-
řízení odevzdaných firmou FCC 
Litovel, s.r.o. Ta v našem městě 
zajišťuje komplexní odpadové 
hospodářství. 
Díky Environmentálnímu vyúč-
tování lze vidět, kolik jsme uspo-
řili elektrické energie, energetic-

kých surovin, primárních surovin  
a pitné vody. Byl vyčíslen i podíl 
na snížení acidifikačního poten-
ciálu a emisí skleníkových plynů. 
Základem Environmentálního 
vyúčtování je studie životní-
ho cyklu (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment), která vypovídá  
o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení na ži-
votní prostředí. V potaz je bráno 
všech 6 skupin elektrospotřebičů, 
jejichž zpětný odběr kolektiv-
ní systém ASEKOL zajišťuje.                                          
                                                              red.

Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2019
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Rozhovor s novou ředitelkou MŠ Frištenského Bc. Petrou Sajičovou
Jak jsme již v minulém čís-
le nastínili, tak od září máme  
v Litovli dvě nové ředitelky ma-
teřských škol. Minule jsme před-
stavili ředitelku MŠ Gemerská  
Mgr. Martinu Faltusovou, nyní 
Vám chceme představit no-
vou ředitelku MŠ Frištenského  
Bc. Petru Sajičovou. Pojďte si 
přečíst zajímavé povídání o jejích 
plánech do budoucna či o tom, 
jak se staví k odkladům povinné 
školní docházky. 

LN: Prosím, představte se našim 
čtenářům. 
PS: Své dětství a mlá-
dí jsem prožila v Lošticích. 
Vystudovala jsem Střed-
ní pedagogickou školu  
v Přerově, státní jazykovou ško-
lu v Olomouci (anglický jazyk 
a Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Palackého v Olomou-
ci, obor speciální pedagogika 
předškolního věku.               
Mé počátky a praxe ve škol-
ství začaly tím, že jsem ved-
la ve školce v Medlově a na 
Července kroužek angličtiny.                                                                                                                         
Několik let jsem bydlela v Králo-
vé, nyní čtvrtým rokem bydlím 
na Července v rodinném domku. 
Je mi 41 let, jsem šťastně vdaná, 
mám již dospělého syna Filipa. 
Od dětství jsou mojí velkou lás-
kou koně, ráda sportuji, s man-
želem jezdíme hodně na kole 
– objíždíme naše krásná místa  
v Česku. V zimě jezdím na hory 
lyžovat, občas si přečtu nějakou 
autobiografii.                                                                              

LN: Jaké bylo Vaše předchozí za-
městnání a proč jste se rozhodla 
ucházet se o místo ředitelky ma-
teřské školy?
PS: V září 2004 jsem nastoupi-
la do mateřské školy v Červen-

ce jako učitelka. Od roku 2008, 
kdy došlo ke sloučení MŠ a ZŠ, 
jsem zde působila na pozici ve-
doucí učitelky dlouhých 12 let.                                                                                                                           
O konkurzu na místo ředitelky 
školy jsem se dozvěděla úplně 
náhodou. Nic jsem neplánovala, 
neměla jsem žádné ambice, ale 
sama na sobě jsem již delší dobu 
pozorovala, že potřebuji změnu. 
Protože mám spoustu zkušenos-
tí s vedením organizace, řekla 
jsem si, že to zkusím a vyšlo to. 
Mé první myšlenky však smě-
řovaly na MŠ Gemerská. Měla 
jsem již rozepsanou koncepci, 
ale něco mi napovídalo, že Friš-
tenského bude pro mne lepší 
volba, proto jsem se rozhodla na 
poslední chvíli koncepci přepra-
covat. Snad bylo mé rozhodnutí 
správné. Jsem moc ráda, že jsem 
u konkurzu uspěla a na nové 
pracoviště se nesmírně těším.

LN: Co Vás na tomto postu nejví-
ce láká? 
Na co se těšíte a z čeho máte na-
opak obavy?
PS: Co mne láká a na co se těším?  
Především na to, že poznám 
spoustu nových lidí, nové kole-
gyně, děti a jejich rodiče. Budu 
moci rozhodovat o věcech, které 
školku posunou dopředu. Změ-
ním prostředí a přijdu na jiné 
myšlenky. Zpočátku pro mne 
bude podstatné zorientovat se  
v novém prostředí, přibyde mi 
také hodně administrativní  
práce. 
Na otázku „z čeho mám obavy“ 
popravdě nedokážu odpovědět. 
Vím, že bude tato práce nároč-
ná. Je to především obrovská 
zodpovědnost, ale v tuto chvíli 
myslím pozitivně a je pro mne 
nyní důležitý start. Je potřeba si 
vše promyslet a naplánovat.  

LN: Máte již ně-
jaké plány, které 
byste chtěla ve 
školce v bu-
doucnu usku-
tečnit? Můžete 
je čtenářům na-
stínit?
PS: Mám vize 
na několik let 
dopředu. Hned 
v srpnu začnu 
pracovat na 
vytvoření no-
vých webových 
stránek ško-
ly. Dle financí 
částečně do-
koupím lehátka  
a lůžkoviny 
pro děti. Na všechny tři budovy 
se budou ke vstupům a do tříd 
instalovat kamery se zvonky, 
aby byla zajištěna maximální 
bezpečnost dětí a personálu. Uči-
telky uvnitř budou mít přehled  
o osobách, které vstupují do budo-
vy. Snad se to podaří co nejdříve.                                                                                    
Ráda bych využila dotací z EU 
tzv. „Šablony III“, které pedago-
gům poskytnou v období dvou 
let další vzdělávání v různých 
oblastech. Vůbec poprvé se nabí-
zí výměna zkušeností pedagogů  
s jinými mateřskými školami v za-
hraničí (Dánsko, Norsko, Anglie, 
Slovensko atd.). To by pro nás byla 
jistě skvělá možnost. Jednotlivá 
pracoviště postupně zapojíme do 
některých projektů, jako je Celé 
Česko čte dětem, Recyklohraní, 
Mrkvička nebo Svět nekončí za 
vrátky, cvičíme se zvířátky.
Někdy na jaře chci požádat rodiče 
o vyplnění dotazníku, na základě 
kterého získáme zpětnou vazbu 
a dozvíme se, jak moc jsou či na-
opak nejsou spokojeni s celkovým 
chodem MŠ – konkrétně s materi-

álním vybavením, akcemi pro 
rodiče, novými webovými 
stránkami, s prací a přístu-
pem pedagogů a provozních 
zaměstnanců, komunikací,  
s čistotou a úpravou školky  
a okolí, co by chtěli například 
změnit nebo co postrádají. 
Postupně přepracujeme Škol-
ní vzdělávací program ško-
ly, kde budou nová témata. 
Pokud se zadaří, ráda bych 
nechala vytvořit pro školku, 
která má tři pracoviště, spo-
lečné logo.
Také je třeba postupně do-
vybavit zahrady novými 
herními prvky. Přestože jsou 
jednotlivé třídy částečně vy-
baveny novým nábytkem  
a pomůckami, je třeba v tom-

to pokračovat a vytvářet pro děti 
pěkné, příjemné a podnětné pro-
středí. Vše se však bude odvíjet od 
financí.
V rámci výchovně vzdělávací 
činnosti se zaměříme na envi-
ronmentální vzdělávání – vyu-
žijeme přírodovědecké projekty  
v Pevnosti poznání v Olomouci, 
v DDM Litovel a ve Sluňákově. 
Pokusíme se vybudovat dětem 
na zahradách záhonky s bylinka-
mi, navážeme na plavecký výcvik, 
zaměříme se na aktuální trendy 
předškolního vzdělávání (poly-
technika, ICT, čtenářská a mate-
matická gramotnost). 
Navážeme na společné akce s ro-
diči – dílničky na různá témata, 
loučení s předškoláky, vánoční 
posezení a další zajímavé akce, při 
kterých si můžeme společně po-
povídat a více se poznat.
V Unčovicích není dokončena 
fasáda budovy, na Čihadle je již 
nevyhovující brána a branka. 
Moc chválím barevný plot, který 
mají ve školce na Kollárově uli-
ci, ten by se mi také líbil. V pří-
padě velkých investic požádám  
o financování zřizovatele, menší 
údržbu a opravy musím hradit 
z rozpočtu školy, takže jak jsem 
psala na začátku, vše se bude 
realizovat podle toho, jak čas  
a finance dovolí. 

LN: Být ředitelkou znamená méně 
učit a více se věnovat papírování, 
zařizování, shánění dotací atd. Ne-
bude Vám celodenní práce s dětmi 
chybět? 
PS: To víte že ano. I když budu 
ředitelka, na prvním místě jsem 
stále učitelka. Musí však být pro-
stor na to „papírování“, kterého 
stále přibývá a bez sníženého po-
čtu hodin u dětí by to opravdu 
nešlo.

pokračování na vedlejší straně
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pokračování z vedlejší strany

LN: Kolik dětí k Vám do školky  
v září nastoupí? Museli jste odmí-
tat nebo ne?
PS: Zápis do mateřské školy měla 
v režii ještě paní ředitelka Zmun-
dová. Snad neuvedu chybné in-
formace, ale co vím, na školní 
rok 2020/2021 mělo být přijato 
celkem 32 dětí, z toho 10 dětí na 
MŠ Frištenského, 14 dětí na MŠ 
Čihadlo a 8 dětí do Unčovic. Ne-
přijalo se 13 dětí.

LN: Kdy je podle Vás správný věk 
na to, aby dítě do školky nastoupi-
lo? A jak se stavíte k tomu, aby ve 
školce byly dvouleté děti?
PS: Ideální věk nástupu do škol-
ky neexistuje, ale běžně děti při-
chází ve třech letech. Maminkám 
končí mateřská dovolená, musí 
do práce. Ze své zkušenosti vím, 
že některé děti se ve třech letech 
adaptovaly zcela bez problémů 
a byly na školku připravené, na-

opak nejsou výjimky, kdy např. 
základní hygienické a sebeob-
služné návyky nezvládají děti  
4-5leté. Důležité je vést děti od 
útlého věku k samostatnosti  
a nastolit jim nějaký řád. 
K přijímání 2letých dětí se sta-
vím zcela záporně. I kdyby byla 
paní učitelka ze zlata, nikdy 
nenahradí mámu a to, co dítě 
v tomto věku potřebuje – lás-
ku, péči, objetí, čas, trpělivost, 
vlídné slovo. To vše by učitelka 
samozřejmě mohla také po-
skytnout, ale při počtu 24–28 
dětí? Ředitelky škol letos přijaly 
dvouleté děti a počítaly s tím, že 
stát bude financovat chůvy, kte-
ré by zcela jistě usnadnily práci 
učitelkám ve třídě, ale pan mi-
nistr Plaga tento návrh zamítl, 
což výrazně zkomplikuje situaci 
ve školkách. Práce s tak malými 
dětmi je velmi náročná a většina 
dětí není připravena plnit po-
žadavky Rámcově vzdělávacího 
programu. 

LN: A co naopak říkáte na časté 
odklady povinné školní docház-
ky?
PS: Odkladů povinné školní do-
cházky přibývá, ale otázkou je, 
jestli to opravdu souvisí s dnešní 
dobou, kdy jsou rodiče dlouho  
v zaměstnání a na své děti nema-
jí tolik času. Děti jsou často na 
mobilech, tabletech, televizi. Více 
odkladů je u chlapců než děvčat 
a navíc narozených v období kvě-
ten až srpen. Pokud jsme dopo-
ručili rodičům vyšetření dítěte ve 
školském poradenském zařízení 
a byl odklad udělen, vždy to mělo 
smysl. Dítě dozrálo a odcházelo 
za rok do školy lépe připravené 
– více se soustředilo, lépe ko-
munikovalo, bylo samostatnější, 
emočně, sociálně a pracovně vy-
zrálejší. Takže pokud to dítě po-
třebuje, určitě jsem pro odklad 
povinné školní docházky.

LN: Jaké jsou dle Vašeho názoru 
dnešní děti ve srovnání s Vaším 

dětstvím? Jsou opravdu tak jiné, 
jak se o nich říká?
PS: Budu upřímná – myslím že 
ano. Často slýchám, že rodiče 
chtějí vychovat ze svého dítěte 
osobnost. Co si mám pod tímto 
pojmem ale představit? To, že je 
dítě agresivní, ubližuje ostatním 
a nerespektuje pravidla a ani ro-
diče nebo učitelku ve třídě? Pro 
nás byla paní učitelka nebo obec-
ně dospělý autoritou. Co řekl, 
bylo svaté. Možná to vypadá, že 
jsem „ze staré školy“, ale zkuste 
se zamyslet, jestli není lepší, když 
si spolu děti ve třídě pěkně hrají, 
komunikují, podělí se o hračku, 
vzájemně si pomáhají, společně 
si vytvářejí pravidla, která ná-
sledně dodržují a užívají si klidu 
a pohody se svými vrstevníky. 
Dejme dětem prostor, ale vždy 
musí mít nějaké hranice.  

LN: Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme hodně štěstí v nové pozici!
PS: Také děkuji.                            red.

Pozor, probíhá oprava lesní cesty!

INZERCE

Dne 10. srpna začaly stavební 
práce na akci „Rekonstrukce 
lesní cesty za lesní školkou v Li-
tovli“. Opravovaný úsek začíná  
u parkoviště u fotbalového hři-
ště, pokračuje podél skládky 
dřeva, lesní školky a dále do lesa 
až po odbočku 
na Střeň. Celková 
délka opravova-
né komunikace 
je cca 1 770 m. 
Stavba by měla 
být dokončena 
do konce měsíce 
listopadu letošní-
ho roku.
Žádáme cyklisty, aby v uvedeném 
období z bezpečnostních důvodů 
používali výhradně stezku přes 
Šargoun!
A jak bude rekonstrukce pro-
bíhat? Stavba bude zahájena 
přípravou staveniště – proběh-
ne případné mýcení náletových 
dřevin. Následně se bude pro-
vádět očištění stávající vozovky, 
strhnutí krajnice a vyrovnávka 

výtluků. Sou-
časně budou za-
hájeny práce na 

obnově odvodnění, tzn. výstavba 
trubních propustků na hlavní 
trase, poté se provede pročiště-
ní příkopy příkopovým rypa-
dlem. Podle hloubky příkopy  
v daném místě bočního sjezdu 
do lesa budou provedeny vedlejší 

trubní propustky 
a dva propustky 
přes lesní cestu. 
Po řádném pro-
vedení a stabili-
zování zemního 
tělesa lesní cesty 
budou pokládá-
ny konstrukční 
vrstvy vozovky. 

Na závěr bude provedeno ohu-
musování krajnice v tl. 0,10 m  
a zatravnění.
Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií. Celkové náklady 
na akci činí cca 5,5 mil. Kč, z toho 
3,3 mil. Kč dotační prostředky. 
Stavbu provádí na základě vý-
běrového řízení firma LAZAM 
uničovská stavební, s.r.o.

Foto: www.mapy.cz, text: ted.

Dar Psímu domovu v Žerotíně
V březnu letošního roku,  
v době uzavření naší oblas-
ti, dostalo město Litovel za 
významného přispění slečny 
Moniky Táborské dar od firmy 
Brit Chrášťany. Bylo to 17 palet 
krmiva pro psy, které si mezi 
sebe rozdělila města Litovel  
a Uničov a obec Červenka. 
Občanům našeho města včet-
ně místních částí byly granu-
le rozdány začátkem dubna. 
Zbytek daru byl v pondělí  
17. srpna převezen do Psího do-
mova Pod křídly anděla do Že-

rotína. Snad tento dar všechny 
pejsky potěšil a pochutnali si na 
něm!                                             red.
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Z Hanácké ambasádê Dobři lêdi s nama 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT – JEDEME DÁL!

Moc Vás zdravim, mili naši, to smê se teda 
načekalê, než to mužem fšeckém oznámit!
Sami dobře vimê proč se to zamotalo v le-
tošnim rokô – světové pandémie – že ani  
v březnô, ani v červnô sme se scházet ne-
muhlê... čeho mê se eště nedočkámê.
Mêslim, že za tô dobô v tém celym zápase  
a opatrnosti hlidat si svy zdravi a fšeckéch 
okolo, kdo bê z nás nepocétil, jak nám to 
chêbi občas si posedět vespolek. Já to mosim 
zduraznit zvlášť, protože to ô nás na Hané 
patři k vyznamné vlastnosti Hanáku – bez 
rozdilo. V rodinym kruhô, podlivá zaměst-
náni, řemesel, vodkáďpak kdo je, s kém cho-
dil do školê, čê jenom ê o teho litovelskyho, 
no řeknite sami, je to zapotřebi a patři se to 

jak zákon káže – odjakžêva a nafurt.
Take dobře vite, že mê se s Vama třêkrát 
za rok scházime né tak ledakdê a ledaproč!  
A toš to se vi, jak smê rádi fšeci, že se ta cel-
ková situaca natolik dobře obraci. Prozra-
dim Vám ê to, že jak to dneská pišô, ôž vim, 
jaky máme nachêstany plakáte a co ôdělajó 
naši spolupracovnici z radnice, z redakce  
ê z Městskyho klubo, abê Vás pozvalê  exce-
lentně a podlivá staryho zvêkô.
Vite, často mě fčêl napádá jedno tôze vzácny 
pořikadlo – znáte ho: časê se měnijó a mê se 
měnime s něma. A já k temô přêdávám sténě 
vzácny to naše hanácky: bêlê smê a bôdem!
Potvrdimê si to ve štvrtek 24. záři od 18 ho-
din ê s našó Hanáckó mozekó a fšeci se na 
vás těšimê.
Já teda moc!                            Váš Zdenek Brané

Zářijový program litovelského muzea je nabitý akcemi
Novozámecký areál – cyklovýlet 
Muzejní společnost Litovelska 
pořádá tradiční vycházku resp. 
vyjížďku Novozámeckým are-
álem, unikátní komponovanou 
krajinou vytvářenou po dobu tří 
a půl století rodinou Liechten-
stein a jejími zaměstnanci. Letos 
bude věnována hospodářskému 
zázemí areálu a Růžovému údolí. 
Vyjížďka na vlastních kolech, kte-
rou povede Ing. Lenka Křesadlo-
vá, Ph.D. (krajinářská architekt-
ka, vedoucí Metodického centra 
zahradní kultury v Kroměříži při 
Národním památkovém ústavu) 
spolu s Ing. Radovanem Urvál-
kem, začne v neděli  20. září ve  
13.30 hod.  před vchodem do zám-
ku. Cesta bude dlouhá cca 9 km  
a předpokládáme její ukončení po 
dvou až třech hodinách. Na setká-
ní se  těší členové Muzejní společ-
nosti Litovelska, z. s.

Mladečské jeskyně s archeologem
Loni a předloni se Muzejní spo-
lečnost Litovelska, z. s. zasloužila 
ve spolupráci s profesionálními 
archeology o popularizaci nejstar-
ších dějin regionu hned několika 
formami – přednáškami, publika-
cí, vycházkami, výstavou, mezi-

národním dnem archeologie atp. 
Pro zájemce je stále dostupná pu-
blikace Výpravy za litovelskou ar- 
cheologií, kterou si mohou zakou-
pit v otevírací době muzea. Ohlas 
členů a veřejnosti nás přiměl zor-
ganizovat archeologickou aktivitu  
i v roce 2020. Na jaře se měla 
konat archeologická komento-
vaná prohlídka Mladečských 
jeskyní, bohužel koronavirové 
komplikace akci zrušily. Nově 
máme potvrzen termín na sobotu  
3. října od 10 hod. (vstup do 
jeskyně). Sraz účastníků bude  
v 9.45 hod. před vchodem do 
Mladečských jeskyní. Celou akci 
povede doc. PhDr. Martin Oliva, 
Ph.D., DSc., brněnský odborník 
na prehistorii.

Rodokmeny
Patříte-li mezi pravidelné čte-
náře Litovelských novin, možná 
si vzpomenete na 26dílný seriál  
s názvem Rodopis, který pro Vás 
od dubna 2015 do června 2017 
připravovaly tehdejší redaktorka 
Litovelských novin Helena Kašti-
lová společně s Ivanou Kubíčko-
vou, archivářkou Státního okres-
ního archivu v Olomouci. Určitě 
se mezi Vámi najde i někdo, kdo 

se pokusil vyhledávat 
své předky v matri-
kách, někdo z Vás 
má i výtvarně zpra-
covaný „strom“ rodu. 
Muzeum Litovel při-
pravuje výstavu vě-
novanou fenoménu 
hledání předků. Má-
te-li zájem se prezen-
tovat na výstavě s ná-

zvem Rodokmeny v litovelském 
muzeu vlastním rodokmenem, 
ozvěte se nám do neděle 20. září. 
Výstava potrvá od 1. října do 22. lis-
topadu 2020 s otevírací dobou od 
středy do neděle od 9 do 16 hodin.  

K výstavě připravujeme i dopro-
vodný program, o kterém Vás bu-
deme informovat v příštím čísle 
novin.    
               Foto zdroj: www.mladec.cz,  
                     text: Litovelští muzejníci 

MUZEUM LITOVEL 
PRO VÁS POŘÁDÁ 

 

4. 9. 2020 v 1800 hod. 
 

„MĚSTO V KARANTÉNĚ“ 
 

(Beseda se starostou města a dalšími hosty – zajímavosti, 
komentáře, příběhy, fotografie, videa) 

 

 

 

5. 9. od 900 do 1700 hod. 
 

ŠPEJLOVÉ TVOŘENÍ 
(Přijďte si udělat špejlový obrázek nebo draka) 

a také 

PROHLÍDKY EXPOZIC MUZEA 
 

 

po oba dny 
! VSTUP ZDARMA !   

Muzeum Litovel si v květnu 2020 připo-
mnělo 100. výročí působení v budově bývalé 
střelnice. K tomuto jubileu vydalo stříbrné, 
měděné a staromosazné medaile, všechny  
o průměru 40 mm a tloušťce 3 mm. Vyho-
tovil je rytec Petr Budina z Jablonce nad Ni-
sou. Stříbrné medaile jsou dnes již vyprodá-
ny, ale měděné a staromosazné provedení je 
stále k mání. V případě zájmu o ně navštivte 
litovelské muzeum od středy do neděle od  
9 do 17 hodin.                       Litovelští muzejníci

Pamětní medaile
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Těžiště této výstavy leží mezi lety 1895 a 1915,  
kdy již svět mocnářství nezadržitelně směřoval 
ke svému konci a vzniku samostatné republiky. 
Nový umělecký styl, spojený s příchodem na-
stupujícího století a očekáváním společenských 
změn i nových objevů, postupně poznamenal 
běžný život a lidskou činnost takřka ve všech 
oblastech. 
Výstava nabídne pohled, jak prožít spokojený 
a šťastný život díky zaručeně platným, často 
humorným, sto let starým radám a návodům.
Hlavně ale jak vytvořit fungující a vkusně zaří-
zenou domácnost, která, jak dobový tisk uvádí, 
nemusí být nutně zařízena za draho. Poskyt-
ne také poučení, jak trestat dítka, ale také jak 
servírovat ovoce, jak pěstovat jemný mrav, jak 
„vyzrát“ na muže, jak cvičit doma anebo jak 

podávat menší diner s dříšťalkami na talíři. 
Návštěvníkům umožní náhled do secesní do-
mácnosti začátku minulého století, se salónem 
určeným pro servírování kávy a čaje nebo pro 
četbu duševně obohacující literatury, jídelnou 
se slavnostně prostřenou tabulí a připomínkou 
servírování i základní etikety, ložnicí s ručně 
vyšívanou výbavou či nočním prádlem, dět-
ským koutkem s dobovými hračkami i chla-
peckými hrami. Připomeneme také rozděle-
ní rolí v rodině, výchovu dětí, oslavu svátků  
a výjimečných dnů. Dále tehdy se rodící sport  
a zábavu všeho druhu, včetně literární satiry  
a kreslených vtipů, až po témata jako byla 
morálka a zdrženlivost. Originální, nadmíru 
elegantní a uhlazené šaty, slunečníky, klobou-
ky, rukavičky, obuv, bižuterie a jiné zachované 

„původnosti“ ze soukromých 
sbírek vytváří doplňkovou insta-
laci uvedených scén a zákoutí… 
Jak připomínají autoři výstavy 
(Petr Lukas, Jan Maroušek) – 
záměrem je připomenout myš-
lenku šťastného života a poradit 
„jak na něj“. Nabídnout nikoliv 
pohled umělecko-historický, ale 
nahlédnout do běžných domác-
ností secesní doby a objevit věci 
neobyčejně obyčejné, kořeněné 
dobovým humorem a společen-
skými konvencemi.

Výjimečnost výstavy spočívá mj. v tom, že jsou 
představeny soukromé sbírky, které běžně ne-
bývají přístupné veřejnosti. Výstava je určena 
jak pro všechny romantiky a milovníky starých 
časů, tak pro děti. 
Výstava, konající se ve výstavních prostorách 
Turistického informačního centra Litovel od 
12. září do 14. listopadu, je přístupna od pon-
dělí do pátku od 8 do 17 hod., v sobotu od 9 do 
15 hod. V září i v neděle od 9 do 13 hod., vstup-
né dobrovolné.                                             TIC Litovel

V litovelském Infocentru se s novou výstavou přenesete do doby secese

Po malé přestávce se nám roušky opět vrací do běžného života

Kde musíme od 1. září nasadit roušku?

➢ v hromadné dopravě
➢ na úřadech

➢ ve zdravotnických či sociálních zařízeních
U říjnových voleb budou roušky taktéž povinné. 
Na vnitřních akcích je povinnost nosit roušky od 
hranice 100 lidí (platí pro divadla, kina, kostely). 

Kde roušku mít nemusíme? 
➢ v restauracích a hospodách

➢ v kadeřnictvích, obchodech ad. službách

Během prázdnin jsme si všichni oddechli od 
nošení roušek a na první pohled se zdálo, že 
se nám život vrací do zajetých kolejí. Zprávy 
o koronaviru se sice objevovaly pořád, ale 
ne už v takové záplavě jako v jarních měsí-
cích. Začali jsme si tedy užívat teplého po-
časí, letních prázdnin, výletů a dovolených. 
Mnozí z nás chtěli navštívit zahraniční des-
tinace, ale tyto dovolené byly hodně rušeny 
a nahrazovány vouchery na příští rok, kdy 
snad bude lépe... Většina z nás tedy nejela 
nikam, zůstala v České republice a rozhodla 
se poznat její krásy. Protože řekněme si to 
na rovinu – když jsme mladí, chceme ob-
jevovat svět a naše země je pro nás malá, 

chceme vycestovat s tím, že za hranicemi 
je něco více. Já si ale myslím, že to není tak 
docela pravda. Většinou trávím dovolené  
u nás v Česku a můžu říci, že je tady oprav-
du nádherně a pořád mám co poznávat.  
I když jedete dvakrát na to stejné místo  
v průběhu třeba pěti let, pokaždé narazíte 
na něco, co jste ještě neviděli, kde jste nebyli 
– pořád je co objevovat! Možná si to letos 
uvědomili i někteří z Vás, kteří spíše vyjíždí 
do zahraničí, že tady to vlastně ani neznají  
a že i 10 km od domova je co zažít. Taky to-
lik karavanů jsem snad v životě na českých 
silnicích neviděla jako právě letos ☺.
Jestli se chcete podělit o nějaké zážitky, fotky  
z Vaší dovolené, tak neváhejte a pošlete je do 
redakce Litovelských novin.  
A nyní máme po dovolených a jsou slyšet opět 
zprávy o tom, jak se s příchodem nového škol-
ního roku zpřísní pravidla pro nošení roušek. 
Dle slov ministra zdravotnictví Adama 
Vojtěcha má toto opatření bránit šíře-
ní nového typu koronaviru po začátku 
školního roku, který s sebou přináší 
častější kontakty mezi lidmi a cestování.  
V rámečku najdete přehled míst, kde 
budou roušky opět povinné.  
Samozřejmě se počítá i s výjimka-
mi: povinné nošení se nevztahu-
je na děti do dvou let věku, osoby  
s poruchou intelektu, dále řidiče 
veřejné dopravy za předpokladu, 

že nepři-
c h á z e j í 
do styku  
s cestují-
cími při 
odbavení. 
Bez roušky mohou být i např. snoubenci při 
obřadu či lidé v plaveckém bazénu ad. 
Od úterý 1. září se změnila také pravidla 
pro karanténu a pro izolaci nemocných 
covidem-19. Obě opatření se zkrátila ze 14 
na 10 dní. K ukončení karantény ani izola-
ce nebude třeba test, výjimkou budou lidé 
pracující ve zdravotnictví a sociálních služ-
bách a lidé se zhoršenou imunitou (platnost  
k 24. srpnu).
Jelikož se nám blíží podzimní období na-
chlazení, tak na sebe dávejte pozor, dbejte 
zvýšené hygieny a zvýšeného příjmu vita- 
mínů.                                                                       red.



Stalo se v Litovli
• 150 let 
V roce 1870 byl do základů zbořen tak zvaný Pan-
ský dům vedle radnice, který tehdy sloužil jako 
kasárna. Podle návrhu olomouckého stavitele Jo-
hanna Aulegka bylo postaveno okresní hejtman-
ství, jeho průčelí sjednoceno se sousední radnicí 
přibližně do dnešní podoby. Při přestavbě byl pů-
vodní boskovický radniční portál prodán a dnes 
tvoří vchod do Sochovy vily. Materiál z bouračky 
byl použit na vyrovnání náměstí, které se dosud 
stále svažovalo z obou stran k Nečízu. 

• 100 let 
Největší rozruch ve městě způsobil vznik nové 
církve. Katolíci, podporující habsburský dvůr, 
neměli v českých zemích dobrou pověst. Po válce 
mnoho inteligence vystoupilo z církve, r. 1920 
profesor Stoklas založil pobočku Volné myšlenky 
pro občany bez vyznání. Opozice rostla i v řadách 
katolických kněží, což vedlo roku 1920 k založení 
nové církve. Bezprostředním podnětem v Litovli 
byl protest proti taneční zábavě, kterou lidová 
strana provokativně uspořádala v předvečer 
vzpomínky na Mistra Jana Husa. Přihlásilo se na 
600 věřících, církev si od města půjčila bývalou 
sokolovnu a každou neděli se konaly bohoslužby. 
Když počet věřících přesáhl tisícovku, sokolovna 
nestačila a začaly spory o používání kostela. Ty 
vyvrcholily v září v násilnostech, kterým neza-
bránil ani kordon policistů. 

• 25 let
Dne 18. 9. 1995 byl zahájen provoz v nové lito-
velské poště ve Vítězné ulici. Stálá poštovní služ-
ba byla v Litovli zřízena v době Marie Terezie, byl 
tím pověřen řezník Martin Böse, neboť držel při 
své hospodě U Žlutého lva (dnes matrika) dosta-
tek tažných koní. Pošta byla soukromá a dopra-
vovala především lidi. Roku 1891 byla dědičná 
pošta zestátněna, její sídlo zde ale zůstalo až do 
r. 1913. V letech 1913–1939 byl poštovní úřad 
na náměstí vedle lékárny, pak se přestěhoval do 
ulice Poděbradovy, do domu U Černého orla. Byla  
zde zřízena i první veřejná telefonní ústředna. 

• 20 let
Dne 14. 9. 2000 byl slavnostně otevřen Dům 
s pečovatelskou službou na náměstí Svobody. 
Stavba začala v pololetí roku 1999, na financo-
vání se významně podílel Český červený kříž. Za 
domem a knihovnou vzniklo náměstíčko, kde se 
otevřel zajímavý pohled na dosud málo známou 
část litovelských hradeb.                            Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Jistě jste vybírali z bohaté nabídky  
Litovelského kulturního léta. Nej-
dříve si připomeneme naše akce.
Ve dnech 19.–24. 7. si 27 spoko-
jených seniorů užívalo v lázních 
Piešťany.
Ve čtvrtek 6. 8. pořádala Krajská 
rada seniorů Olomouckého kraje 
V. sportovní hry seniorů. Hry byly 
pořádány pod záštitou hejtma-
na Olomouckého kraje Ladislava 
Oklešťka. Ze 34 sportovních druž-
stev a jednoho slovenského z Bar-
dějova se naše družstvo umístilo 
na pěkném 4. místě. Soutěžilo se  
v deseti disciplínách. Složení na-
šeho družstva: Květoslava Poučová, Jana Kell-
nerová, Vladimír Přikryl, Vladimír Vlček  
a kapitán družstva Jaroslav Slaný. Děkujeme!
Ve středu 26. 8. se uskutečnil plánovaný zájezd 
do Velkých Losin. Termály plánujeme ještě  
23. 9., 15. 10. a 19. 11. Odjíždíme vždy  
v 8.30 hod. ze stanoviště autobusů u Billy.
A co nás čeká v září? Ve čtvrtek 3. 9. pořádá náš 
Seniorklub IV. sportovní hry seniorů na hřišti 
ZŠ Jungmannova v Litovli. Začátek ve 14 hod., 
prezence od 13.30 hod. do 14.00 hod. Ředite-
lem soutěže je Miroslav Fendrych, hlavní roz-
hodčí Věra Hojgrová. Soutěžit se bude v osmi 
disciplínách. Jistě si všichni přijdete zasoutěžit! 
Ve středu 30. 9. oslavíme Mezinárodní den 
seniorů ve Velkém sále Záložny od 18 hod.  

a svým vystoupením nás potěší KAMELIE.
Největší událostí je soutěž seniorské krásy Ba-
bička roku, kterou pořádá Krajská rada seniorů 
Olomouckého kraje 15. září v pavilónu Flóra 
ve spolupráci TV Šlágr pod záštitou hejtmana 
Ol. kraje. A co ještě připravujeme? Ve čtvrtek  
1. 10. jede naše sportovní družstvo na V.  Zábřež-
ský sedmiboj. Můžete je přijet povzbuzovat!  
Ve středu 7. 10. pořádáme zájezd na hrad Svo-
janov a ve čtvrtek 29. 10. uvidíme v Moravském 
divadle v Olomouci muzikál Starci na chmelu.
Případné změny uveřejníme v naší vývěsní 
skříňce nebo v hlášení městského rozhlasu. 
Máme 420 přihlášených členů v Seniorklubu  
a věříme, že se budeme setkávat na našich ak-
cích ve větším počtu.                                                 mf

Ze společnosti
Přišli na svět  
  9. 9. 2019 Sofie a Jakub Kopeční z Litovle
  5. 1.  Lukáš Sedláček z Nasobůrek
  6. 1. Sabina Pospíšilová z Litovle 
  8. 1. Jiří Kovář z Březového  
11. 1.  Klára Vyroubalová z Litovle 
13. 1.  Matěj Schad z Březového 
24. 1.  Kryštof Hetcl z Litovle 
26. 1.  Liliana Vaňková z Litovle
31. 1.  Ondřej Musil z Litovle
  4. 2.  Eliška Kučová z Litovle
  8. 2.  Teodor Janča z Litovle
18. 2.  Lukáš Karger z Litovle
24. 2.  Martin Bittner z Litovle
26. 2.  Jasmína Heinzová z Litovle
26. 2.  Mikuláš Rozbořil z Litovle
  6. 3.  Julie Kvapilíková z Unčovic
11. 3.  Miroslav Kopečný z Chořelic
14. 3.  Ondřej Štěpánek z Litovle
22. 3.  Rozárie Urbanová z Rozvadovic
26. 3.  Isabella Polýnek z Litovle
26. 3. Amálie Ulrichová z Litovle
27. 3.  Kristýna Čulíková z Litovle
  6. 4. Matěj Brachtl z Litovle
  9. 4.  Merchas Akyol z Litovle

Byli oddáni
20. 6.  Veronika Filípková z Vilémova 
  a Ing. Jiří Richter ze Třech Dvorů
  7. 7.  Marie Slezáková z Horní Čermné 
  a Josef Jarolím z Červenky
  1. 8.  Hana Kvapilová z Nasobůrek 
  a Vladimír Zdražil z Prahy
  8. 8.  Alžběta Coufalová z Mladče 
  a Ondřej Vysloužil z Měrotína
14. 8.  Ivana Kamarýtová z Medlova 
  a Jaroslav Doležel z Čunína
15. 8.  Michaela Uličná z Litovle
  a Tomáš Valouch z Litovle
Odešli
16. 7.  Karel Baláž z Litovle (47 let)
20. 7.  Olga Recová z Červenky (73 let)
24. 7.  Josef Nedozrál z Nové Vsi (80 let) 
  5. 8.  Marie Nantlová ze Třech Dvorů (80 let)
  6. 8.  Karel Válek z Litovle (78 let)
  7. 8.  Miroslav Zavadil z Chudobína (64 let)
  9. 8.  Kamil Šlancar z Litovle (49 let)
10. 8.  Marie Havelková z Choliny (94 let)
10. 8.  Ludmila Hloušková z Březového (90 let)
17. 8.  Danuše Kučerová z Litovle (79 let)
17. 8.  Ing. Vladimír Gottfried z Litovle (84 let)
18. 8.  Miroslav Navrátil z Nové Vsi (71 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Beatriz Williams, Lauren Willig a Karen White: Skleněný oceán
                                                                              Jarmila Pospíšilová: ... a naposled konvalinky
Daniel Prokop: Slepé skvrny
                                                                                         Jitka Tokárová: Příběhy ze staré zahrady

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

Vzpomínka

Dne 13. srpna 2019 nás 
navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček, 
zeť, bratr, švagr, strýc, 

kmotr a kamarád 
pan

              František MRÁZIK
               Kdo v srdci žije, neumírá. 

                      Vzpomíná rodina. 

Blahopřání

Dne 3. září 2020 oslaví své krásné 
95. narozeniny

paní Anna Vydrová z Litovle.

 Celá rodina a přátelé jí přejí
 všechno nejlepší, hlavně hodně       

   zdraví, spokojenosti 
    a osobní pohody.

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale  
i další: hudební, divadelní, reklamní...). 
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), 
případně napsat sms nebo e-mail. 
Kontakty: 704 404 825, strapec1@email.cz.

Inzerce

Hledáme zdravotní sestru pro polikliniku 
v Litovli na zkrácený pracovní úvazek pro 
standardní odběry krve. 
Kontakt pro více informací: tel.: 733 673 209, 
e-mail: a.gaja@seznam.cz

Beatriz Williams, Lauren Willig a Karen Whi-
te: Skleněný oceán
Dramatický milostný příběh na pozadí jed-
né z největších katastrof první světové války. 
Luxusní zaoceánský parník Lusitania se na 
poslední plavbu z New Yorku do Liverpoo-
lu vypravil 1. května 1915. O týden později 
jej jen několik kilometrů od irského pobřeží 
zasáhlo německé torpédo a loď šla během 
několika minut ke dnu.

Jarmila Pospíšilová: ... a naposled konvalinky
Román o dvou generacích žen, o předcích  
a vztazích v rodině.

Daniel Prokop: Slepé skvrny
Pracovat, mít osobní život, udržovat si pře-
hled o politickém a společenském vývoji  
a přitom se nezhroutit — to občas může 
vypadat jako nadlidský úkol. Zvlášť v době, 
kdy jsou politické kampaně postaveny spí-
še na emocích než na informacích, médii 
se šíří dezinformace a společnost namísto 
problémů, jako je budoucnost práce či po-
doba vzdělávání, řeší bulvární kauzy svých 
představitelů. 
Analytik Daniel 
Prokop v knize 
Slepé skvrny po-
hlíží na problémy 
a výzvy současné-
ho Česka i světa. 
Neřešená chudo-
ba a exekuce, ne-
rovné vzdělávání  
a omezené životní 

šance, nárůst populismu a neschopnost na 
něj reagovat, mýty o veřejném mínění za-
stiňující realitu — to vše souvisí s klesající 
důvěrou Čechů v demokracii a s její života-
schopností ve stále složitější realitě.

Jitka Tokárová: Příběhy ze staré zahrady
Bohatě ilustrovaná kniha pro děti se spous-
tou půvabných příběhů z přírody. Myška 
Pepka a plšík Oříšek se svými kamarády 
prožívají četná dobrodružství v prostředí 
staré zahrady. Podívají se třeba za krtkem 
do podzemí nebo se pokusí vysedět z čoko-
ládového vejce ptáčka.

Dalšími tituly, na které se můžete těšit  
v naší knihovně, jsou např. nový thriller pro 
ženy od Shari Lapeny s názvem Jeden z nás, 
pokračování série o nepolapitelném vraho-
vi J. D. Barkera Šesté dítě, román pro ženy  
o nových začátcích Žena, kterou jsem byla 
Kerry Fisherové nebo dva regionální tituly 
pro děti Očebnica hanáčtěne pro némenši 
a také Zábavná prvouka pro malé i velké  
z regionu MAS Moravská cesta. 
Přijďte do knihovny, těšíme se na Vás!             lf

Se štěstím je to jako s brýlemi. Často je marně 
hledáme, a ony nám sedí na nose.      

německé přísloví

Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější 
prostředek, jak si přivolat další.

W. Shakespeare
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Rok se s rokem sešel a my zase 
vyrážíme na další jízdu na na-

šich ořích. Opět za to může Mirek, 
který viděl nějaký dokument o Ru-
munsku a moc se mu líbil. Je to sice 
dost daleko, nikdy jsem tam také 
nebyl, ale zase mě přesvědčil. Když 
už Rumunsko, tak i s válčící Ukra-
jinou. Tak jsem zimní večery opět 
trávil u internetu a map.

1. den
Je přesně 12 hodin, 26. června 
2015. Zvážíme stroje a vyrážíme 
do ubytovny Mašinka v Karviné. 
Kousek za Olomoucí to začíná. 
Marek soustavně přidírá. Dává 
větší trysku a staďák frčí dál, i když 
trochu víc papá. Asi 40 km před 
Karvinou si Vraťa stěžuje na něja-
kou ránu v motoru a úbytek výko-
nu. Po pár kilometrech zastavuje. 
Sundává válec a je jasno. Ulomil se 
kousek kroužku. Zničil píst i válec. 
Vraťa čistí zapečený píst a dává 
nové kroužky. Motor ale nemá 
žádný výkon. Jindra má zajetý vá-
lec i s pístem. Ale v práci. Peťa teda 
volá domů synovi, který za ně drží 
elektrohotovost, ať ho doveze. My 
sedáme na stroje a snažíme se do-
jet do cíle. Těsně před ubytovnou 
nás míjí Michal s válcem a vlastně 
celým motorem. 

2. den
Krátce po sedmé ráno startuje-
me. Krásná, široká, hladká a rov-
ná asfaltka. To nám to šupe ☺. 
Ale tahle idylka netrvá dlouho. 
V Polsku je vše jinak. Sukujem 
se kolem dálnice. Kopce nahoru, 
dolů, asfalt 4. třídy. Občas nějaká 
zastávka na seřízení motoru. Jede-
me pod Tatrami z polské strany. 
Na mapě to vypadalo jako rovina, 
ale v reálu jeden kopec střídá dru-
hý. Projíždíme zvláštním územím. 
Snad největší vrakáč na světě.  
V každém baráku, stodole, za-
hradě a dvoře patrové regály se 
dveřma, blatníkama, kapotama 

a motorama. Tady se 
dá sehnat snad úplně 
všechno! Teplota je od 
16 do 19 °C, začíná také 
poprchávat. Můj staďá-
ček se ale stejně nějak 
hřeje. Jedu celou cestu 
se zapnutým chlazením.
Do cíle dnešní cesty  
v Sanoku určitě nedo-
jedeme. Hledáme tedy 
nějaké ubytování. Mí-
jíme dřevěný horský 
hotel. Neváháme a mí-
říme k němu. Po chvilce 
zvonění otevírá majitel. 
Celou rodinku jsme vy-
rušili u večeře. V hotelu 
se zastavil čas. Připadali 
jsme si jak na rekreaci 
ROH. Tady jsem zjistil, 
že se povolila spojka, 
ale hlavně, že mám úplně prohlou 
hlavu. Dávám další hliníkové těs-
nění a beru s sebou ještě pro jisto-
tu pivní plechovku z popelnice. 

3. den
Vstáváme v šest. Za chvíli ty 
málo probuzené úplně probírá 
zvon z protilehlého kostela. Dá-
váme v jídelně bohatou snídani 
a v 7.30 vyrážíme směr Ukrajina. 
Na Ukrajině jsem ještě nikdy ne-
byl, ale skazek o těchto hranicích 
znám dost. Už mám nachystanou 
krabičku cigaret. Jedem přes ma-
ličký přechod u obce Krościenko. 
Jsme tu skoro sami. Celník chce 
doklady. Ptá se na značku mého 
stroje. Odpovídám Jawa. Odchá-
zí do kanclíku. Dvakrát, třikrát 
vykoukne a pak mi říká, ať mu  
v TP ukážu, kde je napsáno Jawa. 
Ono to tam fakt není, jen na víku 
motoru. Staďáka totiž vyráběl Mo-
tor České Budějovice. Když jsem 
mu vysvětlil, že jedu na mopedu  
a ne na motorce, tak ho v počíta-
či našel. Dostal jsem nějaký papír  
a mohl popojet k dalšímu okýnku. 
U třetího okýnka jsem odevzdal 

papír vojákovi a projel za závoru 
na Ukrajinu. Do čtvrt hodiny jsme 
tady všichni. 
Zastavujeme hned za čárou na 
první pumpě. Vzadu na parkovišti 
stojí žigul s chlápkem, který smě-
ňuje prachy. Vraťa poučen Ukra-
jincem od nich z dědiny, jde měnit 
jako první. Hřivny jsou asi pra-
vé. Na pumpě je berou. Měníme 
všichni. Radek si ještě pochvaluje 
krásnou asfaltku.
Vše se však rapidně mění po vjez-
du do první vesničky. Najednou 
se vracíme v čase o sto padesát let 
zpět. Vybavuji si staré fotky našich 
dědin. Malé chaloupky za křivými 
plaňkovými ploty. K domečkům 
nalepené kůlničky ze všeho, co 
se našlo. Tam kravka, tam čuník, 
koza, nějaký kůň a samozřejmě 
slepičky a husy. Široká silnice, kte-
rá kdysi byla z asfaltu. Z toho teď 
zbývají jen ostrůvky. S tím vším 
kontrastují krásné holky, které na 
jehlových podpatcích a v moder-
ních ohozech korzují po cestě. 
Při vjezdu do prvního městečka 
na nás dýchla válka. Začali jsme 
potkávat terénní auta se žluto-
modrou a červenočernou vlajkou. 
Ukrajinskou a Pravého sektoru. 
Na nich polovojáky se samopaly. 
Našel se i kulomet – nic příjem-
ného.
Cesta se nezlepšovala, spíš naopak. 
Pomaličku jsme si začali zvykat, 
že jezdíme od jedné krajnice ke 
druhé a snažíme se netrefit aspoň 
ty velké díry. Nechápeme, že na  
tomhle vyhnálkově potkáváme 
tolik českých aut. Později jsme po-
chopili, že auta jsou česká, ale řidi-
či místní. Ani se neobtěžují sundat 
značky. Naše už tak malá rychlost 
se kličkováním ještě zpomaluje. 
Škoda, že se kvůli dírám nemůže-
me kochat okolní krajinou. 

S polorozpadlými chaloupkami 
kontrastují kostely, kostelíky, kap-
ličky a boží muky, které jsou do 
jedné jak právě postavené. Volně 
přístupné, plné obrazů a soch. Ni-
kdo je nekrade. Na každé z nich 
doslova svítí zlatá střecha, občas 
jen stříbrná. 
Krajina je tady čistá, sem tam 
dědinka nebo baráček, jinak nic. 
Žádné reklamy, zbytečné značky  
a tak. Občas nějaké políčko. Dále 
projíždíme nějakou cikánskou 
osadou. Dost nás tady prohání 
místní psi. Všichni se modlíme, 
aby se nám nezastavily stroje. To 
by z nás nic nezbylo.
Začínáme se rozhlížet po vhod-
ném místě na postavení stanů.  
Ještě ani nestojí a objevují se krávy. 
Za nimi chlápek neurčitého věku. 
V ruce flašku vodky Pšeničnaja 
a míří si to přímo k nám. Další 
místo se nám hledat nechce, tak se 
s ním chceme domluvit. Prvně mu 
dáváme slivovičku. Další už ne-
chce, je na něho moc silná. Vůbec 
mu nevadí, že jsme na jeho louce, 
ale pořád nás zve do svého domeč-
ku pod strání. Nabízí mléko, rybu, 
špek, a nevím co ještě. Čím chudší 
lidi, tím víc by se rozdali. Nakonec 
asi trochu uražený s nepořízenou 
odchází. Zůstává jen jeho minipes. 
Jen co děda zmizí pod svahem,  
z druhé strany se vynořuje smečka 
zdivočelých psů. Žádní drobečci. 
Jdou směrem k nám a už se rvou 
mezi sebou. Rychle hledáme něco 
na obranu. Náš nový kamarád mi-
nipes ale vyráží proti nim. Je nám 
jasné, že je to pro ně jen taková 
jednohubka. Za chvilku ale nechá-
peme. Je to jeho teritorium a on 
sám celou smečku vyhnal. Jsme 
tak vytřesení z dnešní cesty, že  
v mrku spíme, psi nepsi.

pokračování na vedlejší straně

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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pokračování z vedlejší strany
4. den
Vstáváme zase kolem šesté. Okle-
peme stany, sbalíme a jedem. Vy-
jíždím větší stoupáček a nahoře 
čekám na ostatní. Ohnu se, abych 
vypl chlazení a vidím, jak vrtul-
ka rozstřikuje olej. To není dobré 
znamení. Sundávám kryt, že asi 
gufero na klice. Jenže ne. Olej teče 
z pod primárního kolečka. Vyje-
lo jehlové ložisko, co mám místo 
pouzdra v převodovce. Řetězové 
kolečko ho rozebralo na jehličky. 
No nic, dám tam druhý a jedem. 
Jenže jsem několikrát prohrabal 
náhradní díly a ložisko nikde. 
Zůstalo doma na stole. A hned je 
problém na světě. Co dělat, nějak 
se to musí vyřešit. Motor ven a ro-
zebrat. Dám tam zpátky původní 
pouzdro a bude. Nějak mně ale 
uteklo, že kvůli ložisku mám pře-
vrtaný blok. Situaci zachraňuje 
Vraťa, který mně dává pouzdro  
z fichtla. To má sice o milimetr 
větší díru na hřídelku, ale to musí 
nějak vydržet. Jedničkové zuby se 
trochu potkávají. 
V tomhle stavu plánované hory 
na Ukrajině a Rumunsku nedám. 
Máme dvě možnosti: Buďto se 
někdo uvolí a potáhne kluky po 
původní trase (já bych se snažil 
nějak přiblížit k domovu nejkratší 
trasou, nebo zavolat pro odvoz), 
nebo totálně překopat původní 
trasu. Kluci nechcou o trhání par-
ty ani slyšet. Takže změna trasy. 
Z vedlejších cestiček musíme na 
hlavní. Ta nás zavede do Mukače-
va, kterému jsem se chtěl velkým 
obloukem vyhnout. Dojíždíme na 
hlavní cestu. Je široká se širokou 
krajnicí. Jedeme v relativním bez-
pečí za čárou, ale stejně ve střehu. 
Asfalt je sice hladký, ale občas se 
bez varování objeví díra, co by do 
ní vlezl osobák, nebo zase roleta 
jak vlny ve vichřici. Já vepředu to 
mám ještě dobré, ale kluci vza-
du to stíhají jen tak tak. V lijáku 
projíždíme Mukačevo. Před námi 
divný „kruhák“. Už směrovka 
na ceduli připomínala paragraf.  
Z orosené GPSky jsem taky nebyl 
moudrý. Nějak to dopadne. Do-
dnes jsem průjezd tímto místem 
nepochopil. Najedu jako na kru-
hák, ale do protisměru. Tady dám 
přednost, pak další přednost, pak 
jedu zase jako po kruháku. V tom 
mně říká GPS doprava. Ještě bych 
to stihl, ale vzadu by bourali. Uka-
zuji jen rukou a vyjíždím dalším 
výjezdem na pumpu. Jsme tu tři. 
Zbytek odbočil a čeká kousek za 
křižovatkou. Otáčíme na pumpě  
a dáváme si tu šílenost znova.  
V tom vidím, že jedu proti šip-
ce. Přejíždím tedy do vedlejšího 
pruhu, kde jedou kluci. Začínáme 
točit doleva a už vidím, jak k naše-

mu výjezdu běží policajt. Už vím, 
že je to v pr.... Z dálky na mě mává. 
Nechápu, kde se tady vzal. Hned 
na mě, jestli vím, co jsem udělal. 
Já že jo, ale že jsem si v té vodě 
hned nevšiml. Okamžitě začal 
strašit, že je to na papíry a velkou 
pokutu. A že mám jít za ním. Teď 
jsem pochopil. Vedle stál barák,  
v něm kancelář, v ní monitor  
a nad křižovatkou kamera. Pustil 
mi záznam. Jel jsem asi dva me-
try protisměrem. Řekl mi cifru  
v hřivnách. Jestli nemám, venku 
je bankomat. Že jde psát bumáš-
ku. Vytahuju všechny jejich pra-
chy. Víc nemám. Mrkne okem. 
To je málo. Ptám se tedy na eura. 
Nemá s tím problém. Přepočítal to 
na rovnou stovku. Vím, že s ním 
nic nenadělám. Vytahuju papírky 
z peněženky a on otvírá šuplík  
u psacího stolu. Ať dám ty pra-
chy tam. Propiska se bločku ještě 
nedotkla. Oživuji ještě poslední 

zbytky ruštiny a říkám mu na to: 
Bez biléta? Pol! Chvilku se kroutil, 
ale pak souhlasil. Takže za pade.
Když mě vyhazoval ze dveří, ven-
ku už pobíhali kluci. Nemohli mě 
najít. Policajta si vůbec nevšimli, 
i když jeli dva metry kolem něho. 
Potom našli jen staďáka opřeného 
o barák a já nikde.
V jednom městečku na kostkách 
se mi ulamuje zrcátko. Bohužel 
zrovna pod kola protijedoucí do-
dávky. Bez zrcátka to bude ma-
zec. Neuvidím na kluky za sebou  
a hlavně, jestli můžu objet díru 
zleva, aby mě někdo nesestřelil. 
Jura má defekt. Než zalepí, kluci 
se baví s dvěma místňákama. Jsou 
to ukrajinští Maďaři a umí sluš-
ně slovensky. Vraťa se jich ptá na 
zrcátko. První kroutí hlavou, ale 
druhý odbíhá domů a nese krás-
né chromové zrcátko z nějakého 
choppera. Nic za něho nechce, že 
motorku už nemá. Supr. Já bych 
jenom potřeboval na konci osmič-
ku závit, místo desítky. To si zase 
bere domů zrcátko druhý chlapík. 
S novým zrcátkem dojíždíme na 

hranice Rumunska. Zpoza bou-
dy vyleze mladý celník. Když nás 
vidí, začne se tak smát, až se ohýbá 
v pase a musí se zase schovat. To se 
opakuje ještě dvakrát. 
Rumunské hory kvůli mému 
hendikepu rušíme. Po co největší 
rovině podle mapy bereme směr 
Satu Mare a maďarský Debrecen. 
Okolo nás to ale už teď vypadá jak 
v Maďarsku. Je skoro tma a my 
nemáme místo na spaní. Po dlou-
hém hledání rozbíjíme tábor na 
polní cestě mezi dvěma poli ku-
kuřice. Snad i bez večeře padáme 
unaveni do stanů.

5. den
Ráno nás budí traktor, protřeme 
oči rosou a v klidu posnídáme. 
Jedem naprostou rovinou. Jedi-
ný problém je jen moje povolená 
svíčka.
V Maďarsku za Debrecenem 
projíždíme nějakou stepí, která je 

ptačí rezervací. Patnáct km rovně, 
potom lehká zatáčka doleva, dal-
ších dvacet km rovně, potom zase 
lehká doprava a tak pořád dokola 
80 km. Na obě strany kam oko do-
hlédne jenom tráva a občas kráva. 
Všichni usínají. Konečně dojíždí-
me do Tiszafüred, cíle dnešního 
dne. 

6. den
Vyspaní do růžova vyrážíme už 
zajímavější krajinou směr Slo-
vensko. Začínají kopce. Je hic jak 
v peci. V jednom kopci se začíná 
měnit zvuk mého stroje. Svíčka 
leze ze závitu. Mám sice druhou 
hlavu, ale má vyšší lem a netěs-
ní o vložku. Potřebuju ji zbrou-
sit. Lehce svíčku dotáhnu, ještě 
trochu drží. Na jednom nadjez-
du zastavuju, že asi jedem blbě.  
I když už dlouho ukazuju rukou, 
dozadu se tato informace nedosta-
la. Marek, kterému staďák moc ne-
brzdí se odráží od Radka a roztře-
luje zadní část Jindrovyho fichtla. 
V jednom kopci míjíme značku  
s francouzákem. Servis. Tam 

jsem si po menších peripetiích 
obrousil hlavu za krabičku cigár 
původně určené ukrajinským 
celníkům. Jedem dál. Najed-
nou dutá rána a svíčka zas visí 
na káblíku. Druhá hlava v pr…. 
Naštěstí má ještě rezervní Ma-
rek. Nasazuju teda dnes třetí  
a už poslední hlavu. Na hranicích  
v městečku Szécsény zase stojíme. 
Konečně ne kvůli mně. Radek má 
jenom ucpanou trysku. Jsme na 
Slovensku. Teď už jenom dvacet 
km kolem vody do Šahů, cíle dneš-
ní trasy. Jen co mi hlavou projede 
myšlenka, že se už nemůže nic stát, 
vystřeluje svíčka i z poslední hlavy. 
To je konec. Už to vypadá na špa-
gát. Marek mně dává větší trysku. 
Vytahuju ještě plechovku z Polska  
a kousek plechu z ní cpu do závitu. 
Svíčka je sice trochu nakřivo, ale 
drží. Radši jen na klapačku dojíž-
díme do kempu v Šahách. 
Při stavění stanů se nás majitel 
ptá, jak nám to jede a tak. Říkám 
mu, že tady asi končím a zítra si 
zavolám odvoz. Ptá se proč. Když 
mu popíšu svoje trable, říká, že to 
nebude problém. Zvedá telefon  
a někomu volá. Za chvilku při-
jíždí chlapík se speciální sadou  
a dává se do práce. Přeřízne zá-
vit, dá novou vložku, dalším zá-
vitníkem ji roztáhne a je hotovo. 
Ještě dřív, než Vraťa zalepí kolo. 
Nic za to nechce. Cpu mu ně-
jaké peníze a on na ně hledí, co 
mu to dávám. Byly to ukrajin-
ské hřivny. Omlouvám se mu. 
Nevzal si ale ani euro. Zveme 
ho aspoň do hospody na véču  
a pivo. Slíbil, že se staví, ale nedo-
razil...

7. den
Míjíme jadernou elektrárnu  
Jaslovské Bohunice a za občasné-
ho potláčení mé maličkosti do-
jíždíme až na ubytovnu do Ho-
donína. Jinak jsme dnešní den 
odjeli celkem v pohodě ☺.

8. den
Dnes už jen zbývá dojet domů. 
Poslední poruchu letošní jízdy 
má Marek. Utrhl se mu držák re-
akce zadní brzdy a tím se namo-
talo a utrhlo táhlo. Vše sundává  
a pokračuje bez zadní brzdy. Na-
konec ji musí stejně aspoň pro-
vizorně opravit. Dávám mu dr-
žák reakce, který vezu náhradní. 
Táhlo nahrazuje lankem, které 
zasukuje na požadovanou délku 
a pojistí stažení šroubkem. Ho-
tovo.
Všichni jsme se ve zdraví a po 
1610 km šťastně vrátili domů. 
Jen za týden ukazovali v te-
levizi, jak se v Mukačevu, na 
ulici, po které jsme jeli, střílí...             
                                         Pavel Dostál
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• 3. 9.–23. 10.     VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ EDUARDA ULLMANNA
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., 
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné. Vernisáž proběhne ve středu 2. září  
v 17 hod. 

• pátek 4. 9.     ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ
Velký sál Záložny v Litovli. Začátek: mládež v 17.30 hod., dospělí ve 20.15 hod.
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových.

• neděle 6. 9.     PĚŠÍ VÝLET NA ZKAMENĚLÝ ZÁMEK
Výlet autobusem spojený s pěší procházkou Javoříčským krasem od Bouzova 
po Vojtěchov. Sraz účastníků v 8.15 hod. na náhradním autobusovém nádra-
ží Litovel (parkoviště u supermarketu Billa na ulici Příčná). Každý účastník si 
hradí dopravu. Doporučujeme přihlásit se předem v Infocentru Litovel nebo 
na tel.: 585 150 221.

• září    KURZ ŘECKÝCH TANCŮ – NÁHRADNÍ HODINY
Termíny: čtvrtek 10., 17. a 24. 9., Koncertní sál MK Litovel, 17.30 hod.
Náhrada za zrušené hodiny pod vedením Miroslavy Stroupkové.

• 12. 9.–14. 11.     ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ: 9–17 hod., SO 9–15 hod., NE 9–13 hod., 
vstupné dobrovolné.
Výstava módy, šperků a dalších věcí vztahujících se ke každodennímu životu  
v období secese v prvních letech 20. stol.

• čtvrtek 17. 9.    MÓDNÍ PŘEHLÍDKA – náhradní termín za 20. 3.
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč.
III. ročník úspěšné módní show. Přijďte, chcete-li být šik a trendy! Módní pře-
hlídky společenské a svatební módy, hand made, doplňky, kosmetika a brýle. 

• sobota 19. 9.     PALORA 20 – ROCKOVÉ ORATORIUM EVERSMILING LIBERTY
Kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě  
200 Kč.
Koncert k 20. výročí založení PS Palora za účasti hostů. Zazní rockové oratori-
um Eversmiling Liberty Jense Johansena a Erlinga Kullberga a části barokního 
oratoria G. F. Händela Judas Maccabeus.

• úterý 22. 9.     DUO DU RÊVE A MARKÉTA JANOUŠKOVÁ – náhradní 
termín za 24. 3.
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Hrají: Jana Jarkovská – flétna, 
Bohumír Stehlík – klavír a Markéta Janoušková – housle. Koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 24. 9.     PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí tentokrát na téma ČEHO MÊ SE 
EŠTĚ NEDOČKÁMÊ! Host: Hanácká môzeka Litovel, pořadatel: Hanácká amba-
sáda.

• středa 30. 9.    DUO KAMELIE
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě  
200 Kč. Koncert Hany Buštíkové a Dany Vlkové ke Dni seniorů.

PŘIPRAVUJEME:
  8. 10. OLYMPIC (koncert)
12. 10. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH (náhradní termín za 4. 5.)
14. 10. FRANCOUZSKÝ VEČER S IVOU KEVEŠOVOU (koncert a ochutnávka 
francouzských specialit)
19. 10. SZIDI TOBIAS (koncert slovenské zpěvačky) 
23. 10. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (divadelní představení – náhradní termín 
za 12. 5.) 
25. 10. VODNÍK ČESÍLKO (divadelní pohádka pro celou rodinu)

Zpěvačky Hana Buštíková  
a Dana Vlková, to je pěvecké 
duo Kamelie (v Německu zná-
mé jako Hana und Dana). Obě 
se poznaly jako doprovodné 
zpěvačky v koncertním progra-
mu Josefa Laufera. Hana zpo-
čátku vystupovala ve dvojici  
s Jiřím Kornem, zatímco Dana 
se věnovala rodinnému živo-
tu. V roce 1980 se jejich cesty 
opět zkřížily a vznikly Kamelie. 
Hned ze začátku své kariéry se 
seznámily s Petrem Dvořákem 
a Pavlem Růžičkou, skvělými, 
hlavně nadanými muzikanty, 
kteří v té době založili skupinu 
ORM. Ti se stali prakticky dvor-
ními autory Kamelií, dvorním 
textařem se stal pro duo také 
Eduard Krečmar. Vznikly tak 
melodické a velmi úspěšné son-
gy typu Jako Robinson, Cukr, 

káva, limonáda, Kouzla, Silves-
tr, Víkend začíná nebo Bludný 
Holanďan. Písničky Kamelií se 
hrály čím dál častěji v rádiích 
a Hana a Dana se začaly pra-
videlně objevovat v zábavných 
televizních programech a show. 
Se svými hity s německými tex-
ty byly v 80. letech také častými 
hosty východoněmecké televize 
Ein Kessel Buntes. V Německu 
navázaly na četná vystoupení  
a přijaly nabídku natočit tam 
dvě CD. Částečně zde konverto-
valy ke country a v tomto stylu 
vzniká také hitovka Hej, pane 
šenku. Se svým programem pro-
jely téměř celou Evropu a přija-
ly i pozvání do Tokia. Za dobu 
svého působení čas už dávno 
prokázal, že Kamelie bezesporu 
patří mezi stálice naší hudební 
scény. Již 40 let společného kon-

certování a spolupráce dokazu-
je, že si získaly spoustu fanoušků 
a jejich koncerty 
jsou stále na-
vštěvované pro 
svoji atmosféru 
a chytlavé me-
lodické skladby.  
V Litovli se mů-
žeme těšit na re-
citál Lásky dvou 
plavovlásek, kde 
mezi řádkou 
svých největších 
hitů divákům 
na sebe i ledacos 
prozradí. Pokud 
patříte i vy k fa-
nouškům těch-
to dvou dam, 
nenechte si ujít 
koncert ke Dni 
seniorů ve stře-

du 30. září od 18 hodin ve Vel-
kém sále Záložny.                     MK 

Pěvecké duo KAMELIE zavítá koncem září do Litovle!
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V letošním roce je tomu již  
20 let od zahájení činnosti pě-
veckého sboru Palora na Gym-
náziu Jana Opletala v Litovli. 
Název Palora vznikl z latinské-
ho „palor, arí, atus“, což značí 
rozptylovati se, rozbíhati se. Jak 
typické pro školní sbory, že? 
Palora se tedy rok co rok znovu 
rozbíhá, doplněna novými zpě-
váky a rok co rok je postižena 
odchodem těch, co se mnohé-
mu naučili, ale po maturitě se 
rozptýlili intonovat do života. 
Pod vedením sbormistryně 
Marcely Barvířové sbor při-
pravuje každoročně dva velké 
koncerty – vánoční a výroční. 
Kromě toho se během každého 
školního roku uskuteční řada 
menších vystoupení při příle-
žitosti nejrůznějších oslav, vý-
ročí a vernisáží ať už přímo na 
gymnáziu, v městě Litovli nebo  
v jeho okolí. Členové sboru 
prezentují pravidelně svou 
činnost také v zahraničí, příle-
žitostně účinkují v muzikálo-
vých projektech, spolupracují 
s instrumentálními tělesy, za-
pojují se do řady dalších pro-
jektů, pořádají a účastní se 
hodnocených přehlídek, kde se 
opakovaně umísťují ve zlatém 
pásmu. V roce 2009 získal PS 

PALORA ocenění Litovelská 
naděje za úspěšnou reprezen-
taci města Litovle ve školním 
roce 2008/2009. Na svá vystou-
pení se členové sboru připra-
vují na pravidelných pátečních 
zkouškách a dvakrát v roce na 
čtyřdenním výjezdním soustře-
dění. 
K letošnímu výročí si Palora 
připravila rockové oratorium 
Eversmiling Liberty Jense Jo-
hansena a Erlinga Kullberga  
a části barokního oratoria  
G. F. Händela Judas Maccabeus, 
které zazpívají jak současní, tak 
i bývalí členové. Sólového zpě-
vu se ujmou Anny Amanatidu, 
Olda Ballák, Iva Kevešová, Ka-
mila Sittová, Barbora Antono-
vá a další. Hudební doprovod 
obstarají Radim Ilek, Peter Gá-
bor, Lubomír Coufal, Vladislav 
Špunda, Lucie Fišerová, Petra 
Mimrová, Erika Dostálová, Josef 
Dvořák a Lucie Kuhnová. Asis-
tentkou nácviku je Alena Tichá  
a vše řídí Marcela Barvířová.
Koncert proběhne v sobotu 
19. září v 19 hodin v kostele 
sv. Marka v Litovli. Vstupné  
v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč. Vstupenky můžete za-
koupit v Turistickém informač-
ním centru Litovel.                     MK

Pěvecký sbor PALORA oslaví 20 let svého působení velkolepým koncertem
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Mateřské centrum Rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová), sídlo v budově Charity 
Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel, tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.
mcrybicka.cz

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
• pondělí 7. 9., od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Cena za dopoledne 150–200 Kč.
Tato lekce je zdarma pro nové děti, dále již platba předem, dle přihlášení.
Možnost docházky 1–3x týdně (úterý, čtvrtek, pátek).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
• úterý 8. 9., 8.00–11.30, 13.00–16.00 hodin
• středa 9. 9., 8.00–11.30, 13.00–16.00 hodin
Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů 
a výpěstků. Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 10. 9.

BAZAR – prodej od maminek (podzim–zima)
• středa 30. 9., 7.00–11.30, 13.00–17.00 hodin
• čtvrtek 1. 10., 8.00–10.00 hodin
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení, apod.  
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 25. 9. Bližší informace v MC.

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU V PONDĚLÍ 14. 9.

PONDĚLÍ
9.30–10.30  DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření pro malé děti.  
  Pro děti od 2 do 4 let. Cena 70 Kč. 
15–16  DĚTI VÍRY
  Společenství dětí, poznávání Bible. Koná se 1x za  
  měsíc vždy v 1. pondělí. Pro děti od čtyř let. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.  
  Platba předem jednorázově 120 Kč.  
17–19   SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
  - koná se 1x za měsíc vždy 2. úterý v měsíci. 
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 1 do 2 let. Cena 70 Kč. 
19–20   CVIČENÍ S DENISOU
  - cena je 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
  Platba předem jednorázově 120 Kč.  
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP
  - dle aktuálního programu 1x za měsíc
PÁTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
  Platba předem jednorázově 120 Kč.  
9–10  DOPOLEDNE PRO MIMINKA
  - rodičovská diskusní skupinka. Koná se v lichém 
  týdnu. Cena 50 Kč.

Charita v Li-
tovli poskytuje 
mimo jiné také 
službu Mateř-
ského centra 
Rybička, které 
na děti myslí  
i v období let-
ních prázdnin.  
K těm neodmys-
litelně patří dět-
ské tábory. 
Všechny děti 
nezvládnou tá-
bory pobytové 
a právě pro ně jsou ideálním 
řešením tábory příměstské. 
Ty proběhly již několikátým 
rokem, letos poprvé částečně 
dotované Evropskou unií, pro-
jektem Letní příměstské tábory 
při MC Rybička. 
Probíhaly v období čtyř týdnů 
jak v červenci, tak i v srpnu, pro 
věkové kategorie 4–6 let a 5–9 
let. Dohromady se jich účastni-
lo 64 dětí. 
Každý týden měl své téma. 
První týden se jmenoval Lovci 
záhad, druhý dostal název Kr-
teček na prázdninách, následo-
vala Kniha džunglí a nakonec 
Popletené pohádky. 
Tábory byly plné her a soutěží, 
všechny děti přežily bez úrazu  

a vždy odcházely s úsměvem. 
Věříme, že i rodičům jsme 
touto formou velmi pomohli a 
ulehčili situaci. 
Za sebe mohu po téměř 10 le-
tech pořádání těchto táborů 
konstatovat pouze jediné: Těší 
mě pozorovat vývoj dětí, jejich 
šikovnost a zručnost, z nichž 
mnohé znám od jejich dvou let. 
Na děti se budeme opět těšit  
v září při pravidelném dopo-
ledním programu pro rodiče 
s dětmi, v Miniškolce nebo na 
jednorázových akcích. 
Náš program naleznete na na-
šich webových stránkách www.
mcrybicka.cz. 
Za celý tým MC Rybička

Jarmila Dospivová – animátorka

Příměstské tábory v MC Rybička

Nové sociálky v MŠ Kollárova 
Děti z mateřské školy Kolláro-
va se během prázdnin dočkaly 
opravených toalet a umývár-
ny. Práce prováděla stavební 
firma Josef Šon. Cena díla je  
321 810 Kč. Současně byl ve 
stejné budově vyměněn kotel na 
vytápění včetně vyvložkování 
komínu, nové elektroinstalace 
a likvidace staré karmy. Tuto 
výměnu provedla firma MAFI-
PO Ivo Filip, celková cena byla  
159 165 Kč.                               red. 

KROUŽEK KDE A V KOLIK KDE TRENÉR

Cvičení předškolních 
dětí

pondělí, 16–17 h. Sokolovna Mgr. Martina Faltusová, 
tel.: 739 575 127

Cvičení dětí 6–10 let pondělí, 17–18 h. Sokolovna Mgr. Martina Faltusová, 
tel.: 739 575 127

Mažoretky, 5–12 let bude upřesněno Sokolovna Bc. Hana Popelková, 
tel.: 777 959 235

Aktuální informace najdete na www.linetbells.cz. 

Mažoretky zvou děti mezi sebe
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    Nabídka zájmových útvarů DDM Litovel
Divadélko Rolnička Pro předšk. děti od 3 let a děti ml. šk. věku 350 Kč za pololetí

Kytara Pro děti 7–12 let 350 Kč za pololetí

Příprava na klavír Pro děti a mládež od 7 do 17 let 350 Kč za pololetí

Angličtina pro nejmenší Pro děti 4–6 let 300 Kč za pololetí

AJ Červenka školáci 1. stupeň ZŠ 300 Kč za pololetí

Angličtina pro dospělé začátečníky 
I. Starter

Dospělí 1 000 Kč za pololetí, 
senioři 500 Kč za pololetí

Angličtina pro dospělé začátečníky
II. Elementary

Dospělí 1 000 Kč za pololetí, 
senioři 500 Kč za pololetí

Japonština Pro děti od 11 let+ 300 Kč za pololetí

NOVÉ Japonština pokročilí Pro děti od 11 let+ 300 Kč za pololetí

Němčina doučování Pro žáky ZŠ a SŠ 100 Kč za měsíc

Badatelé v tajemném muzeu Pro děti od 6 let 300 Kč za pololetí

Chovatelé Pro děti 6–12 let 300 Kč za pololetí

Koumáci Pro děti 7–12 let 300 Kč za pololetí

Matematika doučování Pro žáky základní školy 100 Kč za měsíc

Hravá přírodověda Vilémov Pro děti ze ZŠ Vilémov 300 Kč za pololetí

Rytmika Senice na Hané Pro děti od 5 do 8 let. Starší děti po domluvě. 300 Kč za pololetí

TS Kaster MINI I. Pro 4leté děti 400 Kč za pololetí

TS Kaster MINI II. Pro 5–7leté děti 550 Kč za pololetí

TS Kaster MINI III. Pro 5–7leté děti 550 Kč za pololetí

TS Kaster DĚTI I. Pro děti ve věku 8–11 let 450 Kč za pololetí

TS Kaster DĚTI II. Pro děti ve věku 8–11 let 550 Kč za pololetí

TS Kaster JUNIOR Pro děti ve věku 12–15 let 550 Kč za pololetí

Baby Trips Senice na Hané Pro děti pokročilé od 6 do 8 let, starší děti po domluvě. 300 Kč za pololetí

TK CARAMBA Pro děti od 10 let 300 Kč za pololetí

Radioelektrotechnika pro začátečníky Pro děti od 9 let 300 Kč za pololetí

Radioelektrotechnika pro pokročilé Pro děti od 10 let 300 Kč za pololetí

PC pro školní družiny Pro děti 1. stupně ZŠ, 1.–4. třída   50 Kč za pololetí

Cipísek Pro děti 4–8 let 300 Kč za pololetí

Pohybové hry Haňovice Pro děti ze ZŠ Haňovice 300 Kč za pololetí

Pohybové hry Nasobůrky Pro děti ze ZŠ Nasobůrky 300 Kč za pololetí

Pohybové hry Vilémov Pro děti ze ZŠ Vilémov 300 Kč za pololetí

SK8 - RING Pro děti od 6 let 300 Kč za pololetí

Wing Tsun Kung Fu Pro děti 6–15 let 200 Kč za pololetí

KIN - BALL Pro děti 8–15 let 300 Kč za pololetí

NERF KLUB Pro děti 6–10 let 350 Kč za pololetí

Pastelka Pro děti 4–8 let 350 Kč za pololetí

Výtvarka pokaždé jinak Pro děti 5–12 let 350 Kč za pololetí

Keramika děti Pro děti 5–12 let 650 Kč za pololetí

Keramika pro dospělé 18+ 700 Kč za pololetí

Keramika pro rodiče s dětmi Děti 3–6 let + jeden rodič 650 Kč za pololetí

Keramika Nasobůrky Pro děti 6–12 let 325 Kč za pololetí

Keramika Haňovice Pro děti 6–12 let 650 Kč za pololetí

Keramika Červenka Pro děti 6–12 let 650 Kč za pololetí

Kuchtík – kulinář Pro děti 8–15 let 650 Kč za pololetí

Tvořivý reportér Pro děti 2. stupně ZŠ 300 Kč za pololetí

NOVÉ Psychologie všedního dne Pro studenty 2. stupně a výš 300 Kč za pololetí

Raníček Klub je určený dětem od 2 let, 8.30–11.30 hod.   60 Kč za schůzku

Klub mladých Pro děti a mládež 6–18 let bez úplaty

AKCE V ZÁŘÍ
• 5. září – Minizoo na Litovelských 
slavnostech
Přijďte strávit příjemné odpoledne s na-
šimi zvířátky. 
Místo a čas srazu: náměstí Přemysla 
Otakara ve 13 hod. Ukončení bude dle 
zájmu, nejpozději v 17 hod. Bližší in-
formace na tel.: 775 550 964 nebo na 
e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz.
• 7. září – Zahájení provozu na dět-
ském dopravním hřišti v parku Míru 
Provoz pro školy z Litovle a blízkého 
okolí. 
Bližší informace na tel.: 775 550 961 
nebo na e-mailu: grulichova@ddmlito-
vel.cz.
• 9. září Zahájení a nábor do TS 
KASTER
Kdo miluje tanec a hudbu, přijďte mezi 
nás. Rádi přivítáme jak nové, tak stálé 
tanečníky do tanečního kroužku. 
Místo a čas srazu: tělocvična SOŠ Ko-
menského ul. v 16.30 hod.
Na schůzce si řekneme veškeré informa-
ce týkající se tanečního kroužku. 
Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo 
e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

➢ KDY: 11. září
➢ KDE: ul. Komenského 719/6 od 10 do 

17 hodin, Staroměstské náměstí 182 
od 10 do 17 hodin, Klub mladých na 

nám. Př. Otakara 753, 2. patro.

Během pátečního dopoledne  
i odpoledne můžete zhlédnout 

prostory Domu dětí a mládeže Litovel 
i prezentaci zájmové činnosti. 

Naši pedagogové se Vám budou rádi 
věnovat a odpoví na Vaše dotazy 

směřované k zájmovým kroužkům
 i naší další činnosti. 

Přijďte se o nás dozvědět co nejvíce. 

Na setkání s Vámi se těší 
kolektiv DDM Litovel. 

OZNÁMENÍ
Dopravní hřiště v parku Míru bude 
pro veřejnost k dispozici v září ve 
čtvrtky odpoledne od 15 do 17 hodin 
ve dnech 17. a 24. září. 
V říjnu bude hřiště otevřeno také 
od 15 do 17 hodin  
ve dnech 1., 8., 
15., 22. a 29. října.  
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Vážení čtenáři, 
od tohoto čísla se v následujících 
vydáních setkáte s Fitness okén-
kem. Každé bude zaměřeno na 
určité zajímavé téma. 

Není tomu ještě tak dávno co se 
chodilo cvičit jen do Sokola, kde 
se cvičila gymnastika a různé 
sestavy.
V dnešní době tuto funkci pře-
vzala převážně fitness centra 
a další menší studia. Moderní 
době a trendům se přizpůsobi-
ly i cvičební lekce a setkáváme 
se s názvy nebo zkratkami jako 
jsou třeba TRX, Bosu, HIIT, 
Drum fit, workout, TABATA  
ad. Některé z nich se propojují  
a kombinují. Spousta klientů si 
ale pod těmito zkratkami nic 
moc nepředstaví...
Proto jsme se rozhodli některá 

cvičení jednoduše popsat a tím 
i přiblížit. Možná některé z Vás 
inspirujeme cvičení vyzkoušet.

TRX – závěsné pásy 
Zkratka anglického názvu To-
tal – Body Resistance Exercise  
(cviky pro zatížení celého těla), 
v češtině se často používá název 
Závěsný posilovací systém.
Při cvičení s TRX používáme 
váhu vlastního těla pro provede-
ní cviků, které zlepšují flexibilitu 
a stabilizaci těla. 
S TRX se posiluje celé tělo, hlav-
ně partie střed 
tj. břišní stěna, 
záda, hrud-
ník a pánev.  
V jednom cvi-
ku se zapojí 
více svalových 
skupin a sva-
lová hmota 
narůstá rov-
noměrně.
Cvičení s TRX 
pásy má spous-
tu využití při 
tréninku, je to ideální forma kom-
penzačního cvičení při jedno-
stranné zátěži nebo jako doplněk 
při jednostranných sportech. TRX 
je cvičení jak pro začátečníky, tak 
pro pokročilé nebo jinak pohy-
bově znevýhodněné klienty, TRX 
jim dodá oporu při provedení 
cviku.                  

BOSU – balanční podložka
Bosu má z jedné strany pevnou 

plošinu a z druhé měkký plast 
naplněný vzduchem. Balanční 
podložku používáme obou-
stranně. Využívá se především 
do tréninku kondiční přípravy se 
zaměřením na kompenzaci sva-
lových disbalancí a na posílení  
a stabilizaci. Velkou výhodou je, 
že se při tomto cvičení aktivují 
svalové skupiny hlubokého sta-
bilizačního sytému páteře.

WORKOUT – posilování se záva-
žím
Posilování s volnou váhou od 

malých činek 
až po naklá-
dací osy. Posi-
lování se záva-
žím je ideální 
na zpevnění 
celého těla  
a na tvarování 
jednotlivých 
partií. Cviky 
jsou spíše po-
malejší a kla-
de se důraz na 
správné pro-

vedení.

DRUM FIT – cvičení s paličkami
Zábavné cvičení v rychlejším 
tempu, kde se posílí svaly celého 
těla.

PILATES
Metoda pilates věří, že díky 
zpevnění středu těla, bude 
celé tělo vyvážené a formova-
né. Všechny pohyby vycházejí  

z břišních svalů a spodních zad. 
Jde o pomalé intenzivní  pohyby, 
cvičí se na zemi a je ideální pro 
všechny kteréhokoliv věku. Při 
cvičení Pilates je důležitý soulad 
dechu a pohybu. Zlepšuje krev-
ní oběh a odstraňuje nadbytečné 
svalové napětí.

Tímto jsem Vám představila 
některé fitness lekce a pomůc-
ky, které se dají využívat. Díky  
rozmanitosti cvičení si dnes 
může každý vybrat pohyb, který 
bude přesně pro něj, ať už jde  
o hubnutí, zlepšení kondice 
nebo odstranění bolesti zad.
Příště se dozvíte něco o vlivu 
cvičení na fungování těla včetně 
hormonální rovnováhy, imunity 
a svalového aparátu.

Jitka Škrabalová Freibergová, 
STUDIO FIT Litovel

Fitness okénko 1 aneb co se skrývá pod zkratkami cvičebních lekcí

• sobota 12. 9., 9 hod., Litovel – 
Rožnov p. R., starší dorost
• sobota 26. 9., 9 hod., Litovel – 
Karviná, mladší žáci
• sobota 26. 9., 11.30 hod., Litovel 
– Třinec, mladší žáci
• sobota 26. 9., 13 hod., Litovel – 
HBC Olomouc, mladší dorost
• sobota 26. 9., 15 hod., Litovel – 
Nový Jičín, starší dorost
• sobota 26. 9. 17 hod., Litovel – 
Náchod, muži – 1. liga
• neděle 27. 9., 14 hod., Litovel – 
Lesana Zubří, junioři 
• neděle 27. 9., 14.15 hod., Litovel 
– Frýdek-Místek, starší žáci 

Všechna utkání se konají na 
hale ZŠ Vítězná. 

Pozvánky na házenou
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Litovelští fotbalisté využili koronavirovou přestávku k modernizaci areálu
Stejně jako se snažíme podávat 
co nejlepší výkony na hřišti, roz-
hodli jsme se na litovelském fot-
balovém stadionu zvýšit pohodlí 
diváků a hlavně rodin s dětmi.  
K již tradičnímu bohatému ob-
čerstvení včetně pečených mak-
rel nyní areál disponuje mimo 
jiné také dětským hřištěm a pís-
kovištěm.
V posledních týdnech se toho ve 
fotbalovém areálu událo opravdu 
hodně, byly provedeny následující 
změny k lepšímu.
Byl vybudován dětský koutek, 
nové pískoviště s lavičkami a ně-
kolik dalších dětských doplňků. 

Došlo ke kompletnímu odstranění 
původní barvy ze všech 4 branek 
na obou hřištích a nátěru novou bí-
lou barvou. Byly opraveny všech-
ny lavice a stoly okolo obou hřišť  
a kiosku včetně nátěru a výměny 
starých prken. 
Dále proběhla kompletní oprava 
všech řad na tribuně na bývalém 
škvárovém hřišti. Na stejné tribu-
ně provedena kompletní výmalba 
fasády a provedeno předláždění. 
Vzhledu areálu hodně pomohla 
také úprava záhonů při vstupu do 
šaten a odstranění starých reklam 
ze střídaček. Ty byly nahraze-
ny klubovým znakem. Nově byl 

označen také sektor 
pro trenéry a pořídi-
li jsme také rohové 
praporky v barvách 
klubu.
To vše za náklady 
dosahující téměř 40 
tisíc. Fotbalový od-
díl ani město Litovel 
zmíněná akce nestá-
la ani korunu. Vše 
se podařilo usku-

tečnit díky ochotě níže uvedených 
lidí a firem. Touto cestou všem dě-
kujeme za finanční příspěvky na 
dobrou věc nebo za jejich ochotu 
obětovat svůj volný čas na pomoc 
litovelskému fotbalu. Moc si toho 
vážíme. 
Konkrétně obrovské poděková-
ní patří stavební firmě Vymětal, 
Pavlu Kneblovi (Pila Sobáčov) 
za dodání dřeva na opravu lavic, 
firmě Litovelská lesní za dodání 
dřeva na dětský koutek a okras-
né kůry do záhonů, panu Jiřímu 
Kohoutovi staršímu, panu Aloisi 
Štorkovi a panu Jarošovi za fi-
nanční příspěvky a panu Marti-
nu Krajcovi staršímu za darování 
cedule na dětské kreslení. Dále 
pak TJ Tatran Litovel za vývoz  
a uložení kontejneru s odpadem, 
Miloši Špundovi (SiMi Produc-
tion) za spolupráci při výrobě 
klubových znaků a praporků. 
Kromě toho, že se do práce zapo-
jila většina hráčů, nemalou mě-
rou pomohli také Ondřej Hlavá-
ček, Petr Grofek, Roman Přidal, 
Miloš Fidler, parta z „Řáholce“ 

okolo Kamila Kuchejdy, Míra 
Mlčoch, Marek Krátký a další, 
všichni bez nároku na odměnu  
a z dobré vůle. To vše za organi-
zace a příkladného zapojení se 
do všech činností v podání trené-
ra mužů Jirky Kohouta mladšího. 
S přáním, aby se fotbalistům stej-
ně dařilo i na trávníku a lidem se 
v areálu líbilo, všem ještě jednou 
děkujeme. Zveme vás do zrekon-
struovaného areálu na fotbal, 
kde se vám v litovelském dresu 
představí místní odchovanci, 
kteří tvoří drtivou většinu kádru.                        
                                    Martin Jindra

Pohár města Litovle pozvedli pre-
miérově házenkáři ŠKP Bratislava
Přestože letos není kvůli pande-
mii COVID-19 příznivá situace 
pro pořádání sportovních akcí  
a řada jich byla po celém světě 
zrušena, pořadatelům z Tatranu 
Litovel se podařilo prodloužit ne-
přerušenou 61letou řadu každo-
ročního pořádání turnaje O pohár 
města Litovle. Jen připomeňme, 
že turnaj se konal i v tak složitých 
letech jako 1968 – pár dní po oku-
paci státu vojsky Varšavské smlou-
vy, nebo v roce 1997, kdy na hřišti 
stál ani ne měsíc před turnajem 
metr vody. Pozvání domácího Ta-
tranu Litovel nakonec přijali hráči 

ŠKP Bratislava, Cement Hranice  
a KH Zbrojovka Vsetín.
Všechny týmy sehrály během 
dvou dní 15.–16. srpna celkem 
tři zápasy v plném čase 2x 30 mi-
nut a byla k vidění skutečně kva-
litní házená. O pořadí na prvních 
třech místech nakonec rozhodo-
valo při rovnosti bodů až skóre 
ze vzájemných zápasů.
Nejúspěšnější byl celek ŠKP 
Bratislava, který v prvním dnu 
vysokými rozdíly porazil celky 
Vsetína a Hranic. V neděli však 
těsným rozdílem nestačil na do-
mácí Litovel. Bratislavský tým 
působil velmi dobrým dojmem 
s vysokými hráči na obraně, vý-

borným brankářem i skvělým 
přechodem do útoku. Domácí 
Tatran Litovel se umístil na dru-
hé příčce, ačkoliv porazil ve vzá-
jemném zápase vítěze turnaje.  
O vítězství v turnaji se však připra-
vil nečekanou prohrou s prvoligo-
vým sokem ze Vsetína, kterého  
v uplynulé sezóně dvakrát porazil. 
Ve vítězném utkání se silnou Bra-
tislavou to však byl jakoby vymě-
něný tým a po právu si vybojoval 
alespoň druhé místo. Dobrými 
výkony se představili dva nováčci 
v týmu – křídelník Filip Dořičák  
a brankář Daniel Bartoň.
Na třetí pozici se umístil nakonec 
tým Zbrojovky Vsetín. Její tým 
složený převážně z mladých, ale 
dobře trénovaných, hráčů na úvod 
podlehl vysoko Bratislavě, ale poté 
si připsal cenné body za vítězství 
nad domácími a také nad Cemen-
tem Hranice, který v neděli hrál již 
v celkem kompletní sestavě.  Jeden 
z historicky nejčastějších účast-
níku turnaje – Cement Hranice, 
letos skončil na 4. místě bez jedi-
ného vítězství. 

Sezóna házenkářů startuje
V září tradičně zahajují své soutě-
že také házenkáři. Oddíl házené 
přihlásil do nové sezóny úctyhod-
ných 8 družstev – muži budou 

startovat v celostátní 1. lize, juni-
oři, mladší i starší dorost ve 2. lize, 
mladší a starší žáci ve společné lize 
Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje a mladší i starší mini-
házená v lize Olomouckého kraje. 
Jen na podzim se v domácí hale ZŠ 
Vítězná odehraje téměř 40 házen-
kářských utkání. A doufejme, že 
s co nejmenšími omezeními pro 
Vás – příznivce a diváky vzhle-
dem ke stále aktivní pandemii 
COVID-19. Již nyní je však zcela 
jisté, že omezení budou. Máme 
však pro příznivce dobrou zprávu 
– pro případ, že by se utkání 1. ligy 
mužů musela odehrát bez diváků, 
budeme zápasy vysílat živě i s ko-
mentářem. 
Prvoligové družstvo mužů zůstalo 
po uplynulé nedokončené sezóně 
téměř beze změn. Celek trenérů 
Lubomíra Krejčíře a Marka Šuby 
má ambice nadále působit na čele 
prvoligové soutěže a dávat co nej-
větší prostor vlastním mladým 
odchovancům. K plnění prvního 
z cílů určitě pomohou i dva no-
váčci v týmu – Filip Dořičák – levé 
křídlo se zkušenostmi s extraligou 
v dresu Zubří a také brankář Da-
niel Bartoň – odchovanec Karvi-
né. Oba se do týmu dostali díky 
změně bydliště do Olomouckého 
kraje.                                                   rš

Oddíl házené informuje

Vítězný celek ŠKP Bratislava. Foto: Pavel Štěpánek.
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NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem 
Olomouc
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Cvičení TJ Sokol Litovel
ŽENY I
· pondělí, 19–20 hod.
Zahájení: 14. 9.
Cvičitelka: Vlasta Machalová
Určeno pro: ženy středního  
a seniorského věku

KONDIČNÍ ZDRAV. CVIČENÍ 
· úterý, 17–18 hod.
Zahájení: 15. 9.
Cvičitelka: A. Gruntová 
                       a J. Svojanovská
Určeno pro: ženy seniorského 
věku

JÓGA DLE B. TICHANOV-
SKÉHO
· úterý, 18–19 hod. 
Zahájení: 15. 9.
Určeno pro: ženy i muže všech 
věkových kategorií

PILATES
· úterý, 19–20 hod. 
Zahájení: 1. 9.
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno pro: ženy všech věko-
vých kategorií

ŽENY II
· středa, 19–20 hod. 
Zahájení: 16. září
Cvičitelka: Marie Smékalová 
(po dobu nepřítomnosti zá-
stup Miroslava Vojáčková)
Určeno pro: ženy středního  
a seniorského věku

POWER JÓGA
· čtvrtek, 18–19 hod.
Zahájení: 3. 9. 
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno pro: ženy i muže všech 
věkových kategorií

AEROBNÍ CVIČENÍ
· čtvrtek, 19–20 hod.
Zahájení: 24. 9. 
Cvičitelka: Martina Kohoutová
Určeno pro: ženy všech věko-
vých kategorií

Všechna výše uvedená cvičení 
probíhají v budově Sokolovny.

Více informací na webových 
stránkách www.sokol-litovel.cz.

Přijďte sportovat do oddílů a odborů TJ TATRAN LITOVEL, z.s.
KOLEKTIVNÍ SPORTY:

HÁZENÁ
kategorie: mladší, starší mini, 
mladší, starší žáci, mladší, star-
ší dorost 
kde: hřiště házené Sokolovna, 
sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Ing. David Číhal 
(předseda, 602 714 839), Mgr. 
Radovan Šimek (sekretář,  
728 581 971), Ing. Karel Zmund 
(trenér mládeže, 603 302 073), 
Martin Zifčák (trenér mládeže, 
603 934 479) 

KOPANÁ
kategorie: mladší, starší ben-
jamínci, mladší, starší žáci, 
mladší, starší dorost 
kde: fotbalový sportovní areál 
Pavlínka
kontakt: Pavel Pěruška (trenér 
mládeže, sekretář, 602 714 699),  
Ing. Alexandr Kučera (předse-
da, 603 269 648)

VOLEJBAL
kategorie: dívky přípravka, žač-
ky, kadetky, juniorky 

kde: sportovní hala ZŠ Vítězná, 
volejbalový areál Sokolovna
kontakty: Ing. Tomáš Remeš 
(trenér mládeže, 602 274 704)

FLORBAL
kategorie: přípravka, žáci, do-
rost – junioři
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakty: Václav Stratil (před-
seda, trenér mládeže, 603 986 
570), Augustin Skládal (trenér 
mládeže, 725 880 991)

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY:

ŠACHY
kategorie: žáci, žačky, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Ing. Jan Krejčí (se-
kretář, 732 974 369), Martin 
Hampl (trenér mládeže, 727 
887 533)

KUŽELKY
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 

kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Jiří Čamek (sekretář, 
773 156 950), Kamil Axmann 
(předseda, 607 016 144)

STOLNÍ TENIS
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: Sokolovna
kontakt: Radek Uvízl (předseda, 
trenér mládeže, 776 616 103)

TENIS
kategorie: žáci, žákyně, doros-
tenci, dorostenky 
kde: tenisový areál Sokolovna, 
Komárov
kontakt: Tomáš Bartoň (před-
seda, trenér mládeže 770 611 
494), Jan Olšovský (trenér mlá-
deže, 608 569 073)

LYŽOVÁNÍ
kategorie: žáci, žákyně, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky
kde: Lyžařský areál – Petříkov
kontakt: Jitka Rampasová (tre-
nérka mládeže, 602 785 928)

HOROLEZCI
kategorie: jen dospělí
kontakt: Vítězslav Špunda 
(předseda, 776 393 854)                                                            
     
ODBORY:   
  
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
kategorie: bez rozdílu věkových 
kategorií
kontakt: Ing. Zdeněk Šišma  
(předseda, 777 708 659)
Přehled akcí najdete na www.
kctlitovel.aspone.cz

Přihlásit se můžete na kontakt-
ních číslech předsedů a trené-
rů uvedených u jednotlivých 
oddílů a odborů TJ TATRAN 
LITOVEL, z.s. Ti Vás poté bu-
dou informovat o družstvech, 
věkových kategoriích, dnech  
a hodinách tréninků a o lokali-
tách činnosti.
Těšíme se na Vaši účast!

Plavecké kroužky 2020/2021
pondělí 16.00–17.00 Akvabely (pro dívky od 6 do 14 roků)

pondělí 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

pondělí 18.00–19.00 Vodník
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

pondělí 19.00–20.00 Vodník
(pro děti plavce od 10 do 15 roků)

úterý 19.00–20.00 Aqua aerobic s Denisou Němcovou

středa 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti od 5 do 7 roků)

čtvrtek 14.30–15.00 Batolata
(pro děti od 1 do 2 roků)

čtvrtek 15.00–16.00 Žabičky
(pro děti od 2 do 4 roků)

čtvrtek 16.00–17.00 Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek 18.00–19.00
Vodník
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

čtvrtek 19.00–20.00
Vodník + Kondiční plavání
(pro děti plavce od 8 do 15 roků, kondiční 
plavání podle počtu volných míst od 19 h.)

Přihlásit se můžete na pokladně plaveckého bazénu. Další informace Vám sdělíme na tel. 585 156 225, 
585 156 228 nebo dále na e-mailu: bazen@zsviteznalitovel.cz.




