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Vážení a milí čtenáři,

    také jste si všimli při návštěvě některých ob-
chodů, že při své výzdobě přeskočily podzimní 
barevné období a mají už vánočně laděné regály? 
Nemohu si pomoct, ale Vánoce začínají každým 
rokem dříve a dříve... To abychom už pomalu za-
čali shánět stromeček, psát Ježíškovi a péct cukro-
ví, aby se stihlo zaležet☺. 
    A co najdete v říjnovém čísle? Níže si můžete 
přečíst o velkém úspěchu projektu úpravy Rad-
niční Moravy, připomínáme také konání voleb, tradičně zveme do 
muzea nebo na akce Městského klubu a litovelského Infocentra. 
Ohlédli jsme se za vydařenou akcí Litovelské slavnosti a na str. 9 vy-
hlašujeme vítěze fotosoutěže Můj parťák, zvířecí kamarád. Příjemné 
čtení!                                                           Eva Kratochvílová, redaktorka 

V Litovli 1. října 2020. Uzávěrka příštího vydání je 20. října.

Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle.  
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104. Měsíčník, náklad 1 250 kusů.  
Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin,  
Městský úřad Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, tel.:  
604 117 026, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu.  
Redaktor: Mgr. Eva Kratochvílová. Tisk: Profi-tisk Olomouc. 
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Redakce si vyhrazuje 
právo krátit dodané příspěvky. Foto přední strana: www.olkraj.cz, www.pixabay.com.

Litovelské novinyLitovel na FacebookuLitovel v mobilu

Litovel získala 2. místo v anketě Ceny Olomouckého kraje
Cena za významný počin v roce 
2019 v oblasti životního pro-
středí připadla městu Litovel za 
druhou etapu projektu Radniční 
Morava – řešení havarijního sta-
vu mostní konstrukce a úprava 
zastropení vodního toku při uli-
ci Husova. 
Slavnostní vyhlášení výsled-
ků ankety, v níž mohli hlasovat 
občané celého Olomoucké-
ho kraje, se konalo ve čtvrtek  
10. září v Hranicích na Moravě. 
Výsledkem hlasování je, že se 
náš projekt umístil na krásném 
druhém místě v kategorii VODA 
(významný počin v roce 2019).
Následující den se podařilo se-
tkat v rámci dnů EHD v Olo-
mouci i s ministrem kultury 
PhDr.  Lubomírem Zaorálkem 
a představiteli Olomouckého 
kraje, kde starosta města Vik-
tor Kohout seznámil přítomné  
s dalšími plány oprav tohoto 

toku. Ten by se měl do budouc-
na stát velmi lákavou turistic-
kou atrakcí. Cílem setkání bylo 
mimo jiné získat informace  
o možnostech finanční podpory 
ze strany státu či z prostředků 
Evropské unie pro uskutečně-
ní poslední etapy projektu. Na 
vodní dílo se zástupci Minister-
stva kultury osobně přijeli podí-
vat do Litovle hned následující 
ráno. Věříme tedy i v budoucí 

spolupráci. Děkujeme všem, 
kdo pro náš projekt Nečíz hla-
sovali!

O projektu
Po zřícení zastropení v roce 2014 
nechalo město Litovel zpracovat 
projekt: Radniční Morava – ře-
šení havarijního stavu mostní 
konstrukce a úprava zastropení 
vodního toku při ulici Husově. 
Podle tohoto projektu se pro-
vedla v roce 2019 i realizace 
a současná podoba Radniční 
Moravy v této části města. Sou-
částí stavby byla i oprava mos-
tu, který se nachází přímo na 
ulici Husova. Na tomto mostě, 
který patří k nejstarším v Lito-
vli (pochází z roku 1904), byla 
provedena oprava zábradlí z be-
tonového prefabrikátu a oprava 
zaklenutí. Tím nejviditelnějším 
zásahem bylo odstranění sta-
rého zastropení části Radniční 

Moravy a opětovné „otevření“ 
tohoto vodního toku. Řešená 
lokalita je součástí veřejného 
prostoru ulice Husovy, která se 
nachází v těsné blízkosti náměs-
tí Přemysla Otakara. V rámci 
slavností Litovelské Benátky se 
návštěvníci Litovle mohou pro-
jet na loďkách pod náměstím. 
Po úpravách Radniční Moravy  
v ulici Husově se uvažuje, že tato 
trasa se protáhne o zmiňovanou 
ulici až do městského parku.  
O Litovli se také říká, že je to 
město, „které objímá řeka“.  
V tomto duchu byly v roce 2019 
provedeny stavební opravy na 
Radniční Moravě (tzv. Nečízu). 
Je to velmi zajímavý projekt, 
kdy se část ramene řeky Mora-
vy opět „otevřela“ a nabídla ná-
vštěvníkům Litovle svou krásu. 
Je to další část města, která může 
lidem evokovat „skutečné“ Be-
nátky v Itálii.                            red.

Připomínáme, že volby do Zastupitelstva Olomouckého 
kraje a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v:

pátek 2. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin
a

sobotu 3. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parla-
mentu České republiky se uskuteční v pátek  
9. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin a v so-
botu 10. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin.
 
Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech voleb 
přímo ve volební místnosti. 
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Charita na Litovelských slavnostech
Charita Litovel měla 
možnost zúčastnit se 
Litovelských slavnos-
tí. Díky městu Litovel  
a panu starostovi Vik-
toru Kohoutovi nám 
bylo umožněno vybí-
rat dobrovolné vstup-
né, které Charita po-
užije na rekonstrukci 
vnitřních prostor a zá-
zemí pro zaměstnance. 
V první řadě děkujeme 
Vám všem, kteří jste 
přispěli. Nedá se vy-
jádřit slovy, jak si Vaší 
štědrosti vážíme. Společně jsme 
vybrali neuvěřitelných 47.189 Kč. 
Tuto akci bychom nemohli 
uskutečnit nebýt našich dobro-
volníků. Tímto jmenovitě dě-
kujeme Janu Borovkovi, Haně 
Skulové, Kateřině Čamkové, 

Renatě Frebortové, Elišce Mar-
kové, Lucii Dostálové, Aničce  
a Markovi Gottwaldovým, Petře 
Langerové, Haně Procházkové, 
Evě Králové a Monče Hanselové 
a Vojtovi Skopalovi. Děkujeme, 
že jste tu pro nás. 

V neposlední řadě si 
velké poděkování za-
slouží i Anna Endelo-
vá a Marie Skopalová, 
které po celý den ma-
lovaly dětem obrázky 
na obličej. O malová-
ní byl obrovský zájem  
a tvořily se dlouhé fron-
ty. Holky si přály, aby 
se dostalo na každého,  
a tak se skoro po celý 
den nezastavily. 
Vážíme si Vás všech  
a děkujeme! 
                     Charita Litovel

Ohlédnutí za Litovelskými slavnostmi 2020

V sobotu 5. září se u nás již 
tradičně konaly Litovelské 

slavnosti v rámci Dnů evropské-
ho dědictví, podpory cestovního 
ruchu a 30. výročí od vyhláše-
ní CHKO Litovelské Pomoraví. 
Vstupné na akci bylo tentokrát 
dobrovolné a krásný výtěžek ve 
výši 47 189 Kč půjde na Charitu 
Litovel, která jej plánuje využít 
na zlepšení zázemí svých slu-
žeb (více v samostatném článku 
níže). 

Letní počasí, které nám přálo 
po celý den, vystřídaly večerní 
bouřky. Akce, která přilákala 
velké množství lidí, tak musela 
být během vystoupení Pražské-
ho výběru ukončena.
A jaký byl program? Již dopo-
ledne bylo otevřeno litovelské 
muzeum se všemi svými ex-
pozicemi, v muzejní dílně pro-
bíhalo špejlové tvoření. Skoro 

celý den byly pořádány výstupy 
na radniční věž, odpoledne jste 
si mohli zpříjemnit návštěvou 
Muzea harmonik, prohlédnout 
si kapli sv. Jiří či kostel sv. Mar-
ka nebo využít komentované 
prohlídky památek města. Spo-
lečnost EKO-KOM si pro děti 
připravila spoustu aktivit, které 
se týkaly správného třídění od-
padů. Dále nechyběla kreativ-
ní dílnička a miniZOO v režii 
DDM Litovel nebo simultánka  

v šachu. Živo bylo i v nedale-
kých Smetanových sadech, kde 
jste mohli navštívit výstavu 
dravců, vyzkoušet si praktický 
lov ryb na udici nebo si s dět-
mi projít zábavnou stezku v re-
žii CHKO Litovelské Pomoraví  
a dozvědět se tak zajímavosti  
o přírodě. Na Sokolovně probí-
haly házenkářské hry a soutěže 
a před litovelským muzeem zase 
ukázky výcviku psů. Doprovod-
ný program byl tedy opravdu 
bohatý.   
Hlavní program pak vypukl 
těsně před 13. hodinou zdravicí 
starosty města Viktora Kohouta 
a hostů. Návštěvníky postupně 
přivítali 1. náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Mgr. Jiří 
Zemánek, 3. náměstek hejtmana 
Mgr. Dalibor Horák a místosta-
rosta města Litovel Mgr. Lubo-
mír Broza.
Po tomto přivítání se na pódiu 

začaly střídat hvězdy jedna za 
druhou: jako první vystoupil 
známý písničkář POKÁČ, ve 
14.30 hodin ho vystřídala ka-
pela Stracené ráj. V hudební 
přestávce vystoupily mažoretky 
Linetbells Litovel, roztleskávač-
ky Golden Bees a taneční sku-
pina Kaster Litovel. Poté patřilo 
pódium strýčkovi Líčkovi, kte-
rý svými písněmi a zábavným 
programem bavil zejména děti.  
S úderem 17. hodiny vystoupila 

litovelská kapela Vinný střik. 
Večer měl patřit Pražskému 
výběru, který nakonec odehrál 
2/3 svého koncertu, a kapele ZZ 
TOP Revival Litovel, která bo-
hužel nemohla z důvodu prudké 
bouřky hrát vůbec. 
Doufáme, že jste si letošní Lito-
velské slavnosti užili. Byly sice 

trošku jiné z důvodu vyhrazení 
sektorů před pódiem, ale věř-
te – jinak to udělat nešlo. Snad 
to tedy Váš kulturní zážitek při 
poslechu kapel nijak neomezilo.  
Jsme rádi, že tato akce mohla 
proběhnout a za rok se budeme 
těšit opět na shledanou!

red.
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ROZVOZ OBĚDŮ
Hospoda U kapličky v Mezicích Vám nabízí dovoz obědů do Vaší 

firmy, provozovny, skladu, bytu ad.
Výběr minimálně ze tří hlavních jídel+polévka.
Cena menu (Vámi vybrané hlavní jídlo + polévka) je 105 Kč včetně 
dopravy a menuboxu. Možnost dovozu jídla i ve vašich jídlonosi-
čích. Pro více odběratelů je možný rozvoz ve várnicích. 
Týdenní a denní jídelníček najdete vždy od  čtvrtka na webové adre-
se: www.olomouc.cz/ Polední menu/ Hospoda U Kaplicky
Objednávat můžete na e-mailové adrese: hospodaukaplicky1@ 
seznam.cz nebo můžete volat či psát sms na tel. čísla: 774  53 99 89, 
774 94 69 50.
Rozvoz probíhá od 10 do 13 hodin (možná domluva). 
Platba při převzetí hotově, stravenkami nebo kartou. Po domluvě 
možno i převodem na účet.
Dotazy volejte na tel.: 774 53 99 89, 774 94 69 50 nebo pište na  
e-mail:  hospodaukaplicky1@seznam.cz
Možnost pořádání rodinných oslav, firemních večírků, školení, catering.

InzERcE

InzERcE

Obce, jejichž občané nejlépe tří-
dí komunální odpad, získávají 
každoročně prestižní ocenění.  
Soutěž „O keramickou popel-
nici“ je součástí krajské infor-
mační kampaně zaměřené na 
podporu sběru separovaného 
odpadu ve městech a obcích. 
Litovel se tentokrát v kategorii 
měst do 15 000 obyvatel umístila 
na krásném 4. místě. 
Ocenění obcím předali 11. září 
na zámku v Plumlově na slav-
nostním ceremoniálu zástupci 
Olomouckého kraje a Autorizo-
vané obalové společnosti EKO-
KOM, a.s. 
První místo v kategorii měst nad 
15 tisíc obyvatel obsadil Prostě-
jov, následovaný Šumperkem  
a Olomoucí. V kategorii obcí od 
2 001 do 15 tisíc obyvatel obsadi-
lo první příčku Město Plumlov, 
druhou Město Velká Bystřice  
a třetí obec Lipová-lázně.  
V kategorii obcí od 501 do 2 000 
obyvatel patří první příčka obci 
Majetín, druhé místo obsadila 
obec Charváty a třetí skonči-
la Černá Voda. Nejlepší mezi 

malými obcemi do 500 obyva-
tel jsou obce Ostružná, druhá 
skončila obec Mutkov, třetí obec 
Hradčany-Kobeřice. 
Do soutěže, kterou každoroč-
ně pořádá Olomoucký kraj se 
společností EKO-KOM, a.s., je 
zapojeno 396 obcí a měst Olo-
mouckého kraje. V samotném 
klání se hodnotila vykazovaná 
data v systému EKO-KOM. Šlo 
především o množství vytřídě-
ných odpadů na jednoho oby-
vatele a počet tříděných komo-
dit na území jednotlivých obcí 
a měst. Hodnocena byla mimo 
jiné i hustota sběrné sítě a dal-
ší doplňková kritéria. I letos 
mohly obce obdržet ocenění za 
odpadový počin roku. Odpa-
dový lev je ocenění pro obec, 
které se díky intenzivní práci na 
odpadovém systému podařilo 
dosáhnout největšího zlepšení. 
Vítězem této speciální kategorie 
je letos město Uničov. 
Vůbec poprvé byl letos oceněn 
mimořádný přínos v oblasti od-
padového hospodářství v Olo-
mouckém kraji. Speciální cenu 

hodnotící výsledky a aktivity 
v oblasti odpadového hospo-
dářství u měst a obcí v kraji za 
uplynulé desetiletí (roky 2010– 
2020) získalo Statutární město 
Olomouc.
V rámci dlouhodobé spoluprá-
ce s Olomouckým krajem pod-
poruje společnost EKO-KOM 
rozvoj třídění odpadu v regionu. 
A to díky projektu Intenzifikace 
odděleného sběru a využívání 
vytříděných složek komunální-

ho odpadu, včetně obalové slož-
ky. „V celorepublikovém srovnání 
je Olomoucký kraj na pomyslném 
prvním místě. Jak vyplývá ze sta-
tistik společnosti EKO-KOM, na 
jednoho obyvatele kraje připadá 
za loňský rok bezmála 80 kg vy-
tříděného odpadu, průměr celé 
ČR je zhruba o 14 kilogramů 
nižší,“ sdělila ředitelka oddělení 
regionálního provozu společnosti 
EKO-KOM, a.s. Martina Filipová.                                  
                                   Tisková zpráva

V soutěži O keramickou popelnici jsme se umístili tentokrát na 4. místě

VÝZVA – ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU 
Město Litovel vyzývá spolky, organizace a jednotlivce, kteří 
budou žádat finanční podporu na svou činnost v roce 2021, 
aby předkládali své písemné žádosti Odboru školství, kultury  
a sportu Městského úřadu Litovel v termínu do 15. října 2020. 

Podmínky a náležitosti žádosti jsou specifikovány v dokumentu 
„Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory…“, který na-
leznete na webu města Litovel v sekci „Dokumenty a formuláře“.
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Stíny Litovelska
Pátrání po ztraceném seniorovi
Dne 24. 7. ve večerních hodinách 
přijala hlídka Městské policie Litovel 
žádost od operačního střediska PČR  
v Olomouci o spolupráci při pátrání po 
ztraceném seniorovi, který se ztratil  
v katastru obce Savín. Šlo o muže, který 
byl po mozkové mrtvici a již čtyři hodiny 
nebyl k nalezení. Vzhledem k jeho zdra-
votnímu stavu bylo nutné jej co nejdříve 
najít, proto se do pátrání zapojili i další 
složky Integrovaného záchranného sys-
tému, zejména hasiči, policejní psovod  
a přichystán byl i vrtulník PČR s termovi-
zí. na místě byl přítomen i lékař z Rychlé 
zdravotnické pomoci.
Seniora se podařilo najít policejnímu 
psovodovi po cca dvou hodinách pátrá-
ní. Pán byl zdráv – jen unavený a trochu 
dezorientovaný. Vše dopadlo dobře díky 
dobré spolupráci všech složek!

Sražená divoká zvěř
Dne 13. 8. v do-
poledních ho-
dinách přijala 
hlídka Městské 

policie Litovel telefonické oznámení, že 
na silnici třetí třídy číslo 4498 ve směru 
Litovel–nové zámky leží vedle silnice 
sražená samice daňka evropského (da-
něla). Hlídka přijela na místo a zjistila, že 
zvíře již uhynulo. Informaci o zvířeti hlíd-
ka předala správci honitby, který přijel na 
místo a sražené zvíře odklidil.
chceme tímto řidiče, kterým se stane, 
že srazí divokou zvěř, informovat, že  
i zvěř, byť divoká, má svého majitele 
-správce a toto zvíře má určitou hod-
notu. Pokud by vás, řidiči, někdo viděl 
a vy věc neoznámíte, může se to pova-
žovat za ujetí z místa dopravní nehody 
a to je přestupek hodnocený jako velmi 
závažný. Proto prosím – pokud srazíte 
zvěř, přivolejte na místo Policii České 
republiky, ať nehodu zadokumentuje  
a oznámí to správci honitby. za takovou 
nehodu vám nehrozí žádný postih, ale 
jen pokud budete postupovat dle zá-
kona. Pokud totiž vznikne při dopravní 
nehodě škoda na majetku třetí osobě 
(správce nebo vlastník honitby, do které 
zvíře patří), je povinnost přivolat hlídku 
PČR. Přeji vám jízdu bez nehod!

Šílený jezdec na motocyklu
Dne 21. 8. ve večerních hodinách 
přijala hlídka Městské policie Litovel 
telefonické oznámení od občanů, že 
po městě jezdí nějaký šílenec na moto-
cyklu, cesta necesta. Hlídka se tedy vy-
dala motocyklistu hledat a narazila na 
něj u muzea na ulici Smyčkova. Jeden 
z dvojčlenné hlídky strážníků vystoupil 
ze služebního vozidla a pokusil se jezd-
ce zastavit dáváním znamení pro řidiče 
pokynem Stůj. na to však řidič moto-
cyklu reagoval tak, že se prudce rozjel 
proti strážníkovi a při projíždění okolo 
něj strážníka zachytil řídítkem. Oba – 
jak strážník, tak i řidič motocyklu, po 
střetu skončili na zemi. Druhý strážník 
z hlídky pomohl řidiče motocyklu za-
držet a všichni pak setrvali na místě do 
příjezdu přivolané hlídky Obvodního 
oddělení PČR Litovel, která si věc na 
místě převzala k dalšímu šetření.
Hlídka PČR na místě provedla u řidiče 
motocyklu dechovou zkoušku, která 
vyšla pozitivně. Mladík tak bude čelit 
obvinění hned ze dvou trestných činů, 
a to ohrožení pod vlivem návykové lát-

ky a útok na úřední osobu při výkonu 
služby.

Rekord v rychlosti předání nale-
zené věci 
Dne 27. 8. okolo 18.30 hodin se na slu-
žebnu Městské policie Litovel dostavil 
občan Litovle a hlídce sdělil, že na silnici 
z Litovle do Rozvadovic, kterou občané 
spíše nazývají cyklostezka Šargoun, na-
lezl ztracenou peněženku. Hlídka počala 
sepisovat s nálezcem protokol o nálezu 
a zároveň zjišťovala obsah peněženky. 
Mezi běžnými věcmi v peněžence byly 
také doklady o dobíjení kreditu telefonu, 
kde je napsáno telefonní číslo. Hlídka 
tedy na toto telefonní číslo zavolala a na 
druhé straně se ozval majitel peněženky, 
který ji mezi tím už usilovně hledal. Když 
zjistil, že se našla, okamžitě spěchal na 
služebnu si peněženku vyzvednout.  
S nálezcem peněženky se téměř srazil ve 
dveřích služebny. Od nahlášení nálezu 
po předání peněženky majiteli tak uběh-
lo pouhých 7 minut! z takových případů 
máme radost a dobrý pocit.
                                           Městská policie Litovel
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 drobný dárek 

Ze společnosti
Přišli na svět  
15. 11. 2019 Klára Spáčilová z Litovle
17. 4.  Ema Matulová z chořelic
24. 4.  Ondřej Smýkal z chořelic 
  4. 5. Jáchym Grossmann z Litovle 
  4. 5.  Sarah Skopalová z chořelic
  5. 5.  Eliáš Vařeka z Litovle 
  6. 5.             Stella Gronichová z Březového
  7. 5.  Přemysl navrátil z Litovle
13. 5.  natálie Motolová z Litovle
17. 5.  Tobias Florin Kos z Litovle
22. 5.  Laura Hořínová z Litovle
23. 5.  Štěpán Faltýnek z Litovle
24. 5.  Dan Opletal z Litovle
25. 5.  Matyáš Konečný z Litovle
29. 5.  Petr Bureš z Litovle
  3. 6.  Vojtěch Binar z Litovle
  8. 6.  Sára Tempírová z Litovle 
12. 6.  Samuel Husák z Litovle
20. 6.  Andělka Psotová z Rozvadovic
22. 6.  Štěpán Balcar z chudobína
24. 6.  Alžběta Červinková z Litovle
25. 6.  Leona Krylová z Litovle
26. 6.  Gabriela Profousová z Litovle
30. 6.  Barbora Podivinská z Litovle
  5. 7.  Tereza Škrabalová z Rozvadovic

Byli oddáni
8. 8. Ivana Stratilová z náměště na Hané  
             a Pavel Skoupil z náměště na Hané

22. 8. Antonie Valentová z Litovle 
      a Martin Vrána z Litovle
29. 8. Kateřina Šolcová z Želechovic
 a Ondřej Bálek z Hradečné
12. 9. Leona Kopečná z Mladče
       a Jiří Fojtánik z chořelic
12. 9. Věra Bartošová z Litovle
    a Radek Jureček z Litovle
19. 9. nikola Országhová z Uničova
  a Vlastimil Lolek z Uničova
19. 9. Šárka Procházková z Troubska
                  a Pavel Obrátil z Myslechovic

Odešli
23. 8. Alois němec z nasobůrek (86 let)
27. 8.  Ladislav Prucek z Myslechovic (78 let)
  6. 9.  Václav Hejtman z Unčovic (73 let)
  7. 9. Marie Verostová ze Slavětína (86 let)
  9. 9. Ladislav Smékal z Červenky (72 let)
10. 9. František zbožínek z Litovle (70 let)
13. 9. Božena Prucková z Myslechovic (80 let)
14. 9. Štěpán Dulínek z chudobína (77 let)
15. 9. zdeněk Lachnit z Červenky (88 let)
16. 9. Marie Urbanová z Litovle (69 let)
17. 9. Božena navarová z Litovle (88 let)
20. 9. zdenka Dostálová z Litovle (84 let)
21. 9. Jaroslava Birknerová z Litovle (84 let)
21. 9. Anna crháková z nové Vsi (86 let)

Ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.



Už jste pátrali po stopách svých předků?  Co 
víte o svých rodičích, prarodičích, prapra-
rodičích, praprapra... a tak dále do historie.  
Víte, kde bydleli, kdy se narodili, co dělali, 
jaké měli koníčky… apod.?  Nejpíš jste už 
několikrát  ve svém životě slyšeli od rodičů 
větu: po kom ty vlastně seš! A vy to víte?
Pokud se rozhodnete pátrat po svých před-
cích, tak se standardně doporučuje začít 
rodopisné bádání tím, že obejdete starší ži-
jící příbuzné a poprosíte je o nahlédnutí do 
jejich rodných listů a jiných dokumentů, ze 
kterých lze najít rodiště lidí generace vašich 
pradědečků. Právě lokalita je možná neče-
kaně velmi důležitá, protože vám její znalost 
v dalším kroku umožní pátrání v matrikách 
umístěných v archivech. Nyní jsou skoro 
všechny matriční záznamy digitalizované, 
takže využijete internet. Zjišťování údajů 
za posledních 100 let je poněkud proble-
matické období, protože matriky jsou větši-

nou ještě takzvaně živé – tj. jsou umístěné 
na matričních úřadech. Dostat se k údajům  
v těchto matrikách je obtížné vzhledem k zá-
konu o ochraně osobních údajů a evropské 
normě GDPR. Proto velmi pomohou údaje 
získané osobní návštěvou u příbuzných.
Proč vlastně začít s genealogií? Obecně 
může být motivace u každého člověka jiná. 
Snaha prokázat šlechtický původ, příbuz-
nost se známou osobností nebo prostě jen 
zájem o to, kdo byli vaši předci, jaké jsou 
jejich životní osudy a jaké jejich stopy se 
projevují na vás. Vzhled, tvar postavy, na-
dání, talent, hlas a další vlastnosti se čás-
tečně rodově dědí.  A co majetek? Sedlácké 
usedlosti, statky, domky, polnosti, lesy nebo 
honosná sídla – tedy hmotný majetek, který 
vlastnili naši předci. Dědí se také příjmení.  
Ale máme i fotografie, věci běžné denní po-
třeby, šperky apod. I to vše jsme mohli zdě-
dit po svých předcích. 

A po kom vlastně co 
máme? K usnadnění  
a přehlednosti získa-
ných údajů o osobách 
ve vaší rodině a jejich 
vzájemně spřízněných 
vazbách vám poslou-
ží grafické ztvárnění, 
kterému říkáme RO-
DOKMEN. Nejčastěji 
má tvar stromu, kde  
u kořenů jsou nejstarší 
dohledatelní příbuzní, 
strom se větví, košatí, 
dalších příbuzných při-
bývá.  Určitě si vzpome-
nete na návštěvu hradů,  
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Muzeum Litovel a Muzejní společnost nabízí v říjnu bohatý program

DOPROVODNÝ PROGRAM  
K VÝSTAVĚ

➢ 1. říjen, 16 hodin – vernisáž výstavy  
Výstavu zahájí autorka Helena Voldáno-
vá, profesní genealožka (Česká televize – 
Hledáme své předky, Tajemství rodu, od-
borná poradkyně v oblasti rodopisu). Od 
17.00 hod. povede besedu na téma „Ro-
dopis – koníček na celý život“ (základní 
genealogické pojmy a informace důležité 
pro tvorbu rodokmenu).
➢ 14. říjen, 17 hodin – Ivana Kubíčková 
– Archivní prameny (orientace a čtení 
záznamů).
➢ 20. říjen, 17 hodin – Jan Pecháček –  
Ilustrované rodokmeny (profesionální 
genealog nás seznámí s různými způsoby 
grafického zpracování rodokmenů).
➢ 4. listopad, 17 hodin – MVDr. František 
Špruček – Rod Špručků  a dějiny Unčo-
vic (ukázka genealogického pátrání v linii 
převážně sedláckého rodu z Unčovic).

zámků, tvrzí, kde rody majitelů si tyto 
rodokmeny nechávali vymalovat na zeď. 
Vždy jsou zajímavě graficky ztvárněné.  
V posledních letech se ozdobné rodové 
grafy staly oblíbeným dárkem k různým 
osobním výročím, ať už je tvoříte sami 
nebo zadáte odborníkům. A právě pestrost 
provedení a zajímavost údajů je obsahem 
výstavy v Litovelském muzeu s názvem 
Rodokmeny, na kterou vás co nejsrdečněji 
zvu. Nezapomeňte: 1. října–22. listopadu!
                                          Mgr. Zdenka Frištenská

Výklad archeologa v Mladečských jeskyních 
– 3. října 

Připomínáme akci zmíněnou v minulém 
čísle Litovelských novin, která se uskuteční 
v sobotu 3. října od 10 hod. (vstup do jes-
kyně). Sraz účastníků bude v 9.45 hod. před 
vchodem do Mladečských jeskyní. Celou 
akci povede doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., 
DSc., brněnský specialista na starší dobu ka-
mennou. Akce se koná ve spolupráci s Vlas-
tivědnou společností muzejní v Olomouci  
a Muzeem Litovel. Sledujte prosím aktu-
ální vývoj nařízení v souvislosti s nemocí  
Covid-19.

Komentovaná vycházka na litovelském hřbi-
tově – 17. října
Paní Marii Hrubou v souvislosti s doku-

mentací hřbitovů není třeba dlouze 
představovat. Již několik let popula-
rizuje témata související s pohřeb-
nictvím a hřbitovy, a tak tomu bude 
i v sobotu 17. října. Plánovanou jarní 
vycházku jsme odložili na podzim. 
Začátek na téma Pohřební tance  
a rituály se tradičně uskuteční  
v obřadní síni a vycházka volně na-
vazuje na všechny předešlé. Sraz je  
v sobotu 17. října ve 14 hodin u vstupní brá-
ny litovelského hřbitova. Věřme, že akci ne-
zkazí ani počasí ani vyšší moc. 

Archeologický podzim
V rámci projektu Litovelský archeologický 
podzim připravujeme s archeologickou sek-
cí Vlastivědné společnosti muzejní v Olo-
mouci na konec října ještě jednu akci, která 
byla na jaře tohoto roku kvůli známé pří-
čině odložena. Mohu prozradit, že se bude 
týkat historie a současnosti středověkých 
tvrzí v regionu (Bílá Lhota, Červená Lho-
ta, Řimice a Unčovice). Členové a příznivci 
Muzejní společnosti Litovelska, z. s. budou 
o realizaci či odvolání akce informováni 
v průběhu měsíce října podle aktuálních 
podmínek spojených se shromažďováním 
osob.                                                             RoN

Obrazový katalog výrobků litovelské Tesly
V pátek 11. září si Muzeum Litovel připo-
mnělo 16 let od znovuotevření. Litovelsko  
v tento den navštívil člen Hifi klubu Liberec 
Mgr. Jan Mergl se synem, kteří celý rok spo-
lupracovali s Muzeem Litovel na dokumen-
taci historie gramofonové techniky. Pracov-
ník muzea Mgr. Robert Najman pomáhal 
společně s Miroslavem Pinkavou, Lubomí-
rem Šikem a PhDr. Vojtěchem Vyroubalem 
(soukromé muzeum Tesly Litovel v Lošti-
cích) vytvořit obrazový katalog výrobků od 
roku 1949 až do roku 1988. Je určen pro po-
třeby sběratelů a zájemců o historii gramo-
fonů vyrobených v Litovli a je neprodejný. 
Při příležitosti návštěvy jeden výtisk knihy 
v luxusním provedení včetně pouzdra obdr-
želi všichni výše jmenovaní pánové.  
                                                 Litovelští muzejníci
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Letošní turistická sezóna 2020 začala po-
někud netradičně. Hned na jaře nečekaně 
udeřila vlna pandemie koronaviru a na naše 
město byla uvalena dvoutýdenní karanténa. 
Její následky poznamenaly i samotné Turis-
tické informační centrum, které bylo až do 
půlky května uzavřeno. Zprvu vypadalo vše 
beznadějně. Již dlouho plánované akce byly 
zrušeny, turisté se obávali a my už jsme si 
mysleli, že tohle léto bude snad tím nejhor-
ším. Dokonce i obdivovatelé litovelského 
piva tento rok zůstali „na suchu“, jelikož 
pivovar z hygienických důvodů zrušil jindy 
tak oblíbené prohlídky a exkurze.
Naštěstí se však věci začaly obracet k lepší-
mu. S rozvolňujícími se opatřeními začali 
opět ulicemi města chodit turisté a cestov-
ní ruch se pomalu navracel zpět. Od června 
do srpna navštívilo Infocentrum o čtvrtinu 
méně návštěvníků než v loňském roce, ale  
i tak jich bylo téměř 5 500.
Pro milovníky historie byla po celou letní 
sezónu od středy do neděle zpřístupněna 
kaple sv. Jiří, kde si mohli návštěvníci pro-
hlédnout interiér za doprovodného ko-
mentáře. Turistické informační centrum 
nabízelo také každý den od 10 do 16 hodin 
komentované prohlídky radniční věže. Bylo 
možné dozvědět se zajímavé informace  
o historii, prohlédnout si radniční hodiny, 
komůrku hlásného a pokochat se krásnými 
výhledy z radničního ochozu. Návštěvní-
ků bylo jen během července a srpna téměř  
1 100, což je obdobné jako v loňském roce. 
Tato možnost návštěvy radniční věže zůstá-
vá i nadále mimo letní sezónu, a to od pon-

dělí do soboty v 10 a ve 13 hod.
Ti, kdo měli zájem dozvědět se ještě více, 
se mohli zdarma zúčastnit komentovaných 
prohlídek celého města Litovle pod vedením 
průvodkyně Zdenky Elgnerové.
Ne však každý má rád historii a raději vy-
razí aktivně odpočívat do přírody. Ani tito 
návštěvníci nezůstali ochuzeni a určitě si 
přišli na své v podobě cyklistických výletů 
Litovelským Pomoravím. Výlety nabízely 
možnost poznání těch nejzajímavějších míst 
i tajemných zákoutí lužních lesů pod vede-
ním Miroslava Pinkavy. 
V neděli 6. září se uskutečnil pěší výlet na 
Zkamenělý zámek. Skupina turistů zdolala 
pohodovou 8 km dlouhou trasu z Bouzova 
do Vojtěchova, na níž navštívili Javoříčské 
muzeum, Zkamenělý zámek, opékali špe-

káčky a následně 
poseděli v Hostin-
ci U Posledního 
mohykána.
TIC však ne-
zapomnělo ani 
na ty nejmenší.  
V letních měsících 
měly děti mož-
nost poskládat si 
puzzle nebo vy-
luštit osmisměrku  
a jako odměnu si 
s sebou odnesly 
drobný dárek na 
památku.
Výstavní prostory 
Infocentra letos 

také nezůstaly prázdné. Od 8. července do 
8. září bylo možné zhlédnout výstavu sta-
vebnice SEVA, která potěšila jak děti, tak  
i dospělé, kteří si sem přišli zavzpomínat na 
staré časy. Od 12. září je zde k vidění nová 
výstava pod názvem Šťastný život v sece-
si, která přiblíží návštěvníkům umělecký  
a životní styl počátku 20. století. Výstava je 
doplněna i o ukázku dobových předmětů  
a oděvů, je možné dozvědět se spousty zají-
mavých a humorných rad jak na spokojenou 
domácnost. 
Od 1. července do 30. září byla Infocen-
trem vyhlášena soutěž o nejhezčí foto-
grafii z míst Evropské unie (včetně ČR).  
V prostorách Infocentra bude od 18. listo-
padu do 1. prosince vystaveno 15 nejlepších 
fotografií. Majitelé tří nejhezčích získají věc-
ný dárek. 
Předposlední pozvánka bude směřovat na 
milovníky francouzských chansonů. Dne 
14. října od 18 hod. bude probíhat v Malém 
sále Záložny Francouzský večer s Ivou Ke-
vešovou Stáncovou a její kapelou La Bouje-
au. Hudební podvečer, který se koná v rám-
ci činnosti Informační sítě Europe Direct 
(MEIS), bude doplněn o ochutnávku fran-
couzské kuchyně, vstupné zdarma.
Na závěr Vás srdečně zveme v sobotu  
24. října do našeho Infocentra, kdy budeme 
slavit Den turistických informačních center 
pořádaný v rámci Světového dne pro roz-
voj informací. Přijďte se podívat – každý si 
od nás odnese malou pozornost. Těšíme se  
na Vás! 
                                                                 TIC Litovel

Jaké bylo léto v Infocentru Litovel? 

Dne 12. 9. se po 69 letech sešli žáci devíti-
leté školy Jungmannova – ročník ukončení 
1951. V příjemném prostředí Restaurace Za 
Školou zavzpomínali na školní léta a svoje 
mládí. Sešlo se 14 žáků. Školní docházku  
v r. 1951 ukončilo 95 žáků ve dvou třídách. 
Při prezentaci bylo zjištěno 49 žáků žijících, 
což je v 84 letech velmi slušný stav, 31 žáků 
bylo ze zdravotních důvodů omluveno. Přá-
ním všech žáků bylo, že se za rok sejdeme 
znovu.                                                    J. Čamek 

Sraz žáků devítileté školy Jungmannova Provoz sauny bude zahájen ve čtvrtek 1. října. 
Provozní doba:

Pondělí: zavřeno (sanitární den)      
Úterý: muži, 14–21 hod.
Středa: muži, 14–21 hod.
Čtvrtek: ženy, 14–21 hod.
Pátek: muži, 14–21 hod.



Stalo se v Litovli
• 90 let 
Dne 24. 10. 1930 nečekaně přišly deště, roztál  
i první sníh na horách a Morava zatopila celé 
okolí Litovle. Pod vodou byla cesta lukama  
k Července, silnice u cukrovaru i pivovaru, alej ke 
staroměstskému hřbitovu, zejména velké škody byly  
v ul. Kollárově. Při povodni byl pobořen jez u obelisku.

Koncem roku 1930 se konalo sčítání lidu. Li-
tovel měla 4 320 obyvatel, 627 domů se 1 219 
byty. Čechů bylo 3 948, k němcům se zde hlási-
lo pouze 349 občanů. Bylo zde 5 lékařů, 2 zvě-
rolékaři, zubní technik, notář, 3 advokáti, 395 
živnostníků, z toho 23 koncesovaných hostinců.  
720 zemědělců vlastnilo 79 koní a 135 krav. 
Drobné živnosti se rozvíjely, průmysl však ustrnul 
na úrovni konce 19. století.

• 65 let
Jiří Tomanec se narodil 11. 10. 1955, spolu se 
svým bratrem Miloslavem (1950–2020) začali 
řezat dřevěné šperky, později rozšířili paletu 
přírodních materiálů o kámen, ale i keramiku  
v kombinaci s kovem. Vystavovali častokrát  
v Litovli, Olomouci i jinde. zemřel 5. 6. 2018. 
Dne 28. 10. 2018 mu město Litovel udělilo cenu 
in memoriam za celoživotní dílo v oblasti umění  
a za dlouholetou aktivní činnost vedoucího Stu-
dia Ateliér. 

• 40 let 
Dne 19. října 1980 ze-
mřel profesor gymná-
zia a přední osobnost 
litovelského sportov-
ního dění František 
David. narodil se  
v Křemačově, okr.
Šumperk, 9. května 
1906. Po studiu na 
přírodovědecké fakultě univerzity v Brně na-
stoupil ve školním roce 1930/31 jako profesor 
na reálném gymnáziu v Litovli, učil tělocvik, 
fyziku, zeměpis a němčinu. za protektorátu 
byl dvakrát vězněn, ihned po osvobození se 
do gymnázia vrátil jako profesor, od r. 1964 
jako zástupce ředitele SVVŠ (střední všeobecně 
vzdělávací škola, dnes gymnázium) a setrval zde 
až do svého odchodu do důchodu v roce 1969. 
Mimo školu se věnoval především tělovýchově. 
Již roku 1939 byl zvolen náčelníkem sokolské jed-
noty, po osvobození se jako župní náčelník snažil  
o sjednocení celé tělovýchovy pod hlavičkou Soko-
la, od vzniku TJ Tatran byl stále v jeho vedení.  za svou 
práci obdržel mnoho tělovýchovných vyznamená-
ní a také tituly „vzorný cvičitel“ a „zasloužilý cviči-
tel“. Mimo to se angažoval i v lidové správě, v ROH  
a v různých složkách národní fronty, v r. 1977 psal 
městskou kroniku. Stal se zejména nepostradatel-
ným a zkušeným organizátorem Spartakiád, ale  
i prvomájových průvodů a slavností.      Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Naše vroucí 
přání, aby se 
koronavirus do 
Litovle už nikdy 
nevrátil, se bo-
hužel nesplnilo. 
Vypadá to, že 
už bude patřit 
k běžným one-
mocněním.
Podle možností 
pořádáme na-
plánované akce. 
Dne 26. srpna 
jelo do Velkých Losin 44 spokojených seni-
orů. Sluníčko nám přálo.
Ve čtvrtek 3. září se vydařily IV. Sportovní 
hry seniorů. V osmi disciplínách soutěži-
lo 34 sportovců. Celkem se zúčastnilo 78 
seniorů. Předseda Seniorklubu Lubomír 
Faltus přivítal hosty, kterými byli: Milena 
Hesová – předsedkyně Krajské rady seni-
orů Olomouckého kraje, 
Viktor Kohout – starosta 
města Litovel, Mgr. Eva 
Hrachovcová – ředitelka 
ZŠ Jungmannova, RNDr. 
Mgr. František John Ph.D. 
– starosta města Zábřeh 
a Mgr. Pavel Procház-
ka – vedoucí sociálního  
a správního odboru v Li-
tovli.
V každé kategorii byla 
vyhodnocena čtyři místa. 
V kategorii Muži 1. místo 
obsadil Vladimír Vlček, na 
2. místě se umístil Milan 
Rozman, jako 3. se umístil 
Ladislav Pouč a na 4. místě 
pak skončil Jiří Dolák. Ka-
tegorie Ženy dopadla tako: 
1. místo vyhrála Jana Kell-
nerová, na 2. místě se umís-
tila Květuše Poučová, 3. místo obsadila Ma-
rie Koupilová a na 4. místě skončila Zdeňka  
Vybíralová. 
Nejstaršími soutěžícími byli z mužů Šmol-
das Vladimír, z žen Hatoňová Jarmila.  
Sponzoři: KRS Olomouckého kraje, město 
Litovel a město Zábřeh. Sponzorům děku-
jeme za hodnotné ceny. Poděkování patří 

také vedení ZŠ Jungmannova v Litovli za 
poskytnutí  sportovních pomůcek a areálu  
k soutěžení. Ředitelem her byl Miroslav Fen-
drych a Věra Hojgrová byla hlavní rozhodčí. 
Poděkování patří všem členům Samosprávy 
a pomocníkům z řad seniorů při přípravě  
a průběhu her.
V úterý 15. září proběhla soutěž Babička 

roku Olomouckého kra-
je pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje. Ví-
tězkou se stala naše člen-
ka paní Marie Rozmano-
vá, která zároveň získala 
i titul Babička Sympatie. 
Paní Rozmanové je 71 
let a porotu zaujala  svou 
ohebností při cvičení jógy. 
Děkujeme jí za vynikající 
reprezentaci!
Naše členka Jana Kellne-
rová reprezentovala Olo- 
moucký kraj na sportov-
ních hrách Jednoty dů-
chodců Slovenska v Pre-
šovském kraji. Získala tři 
medaile a titul nejlepší 
sportovkyně her. Blaho-
přejeme! 
Dne 1. října se naši spor-

tovci zúčastní V. ročníku Zabřežského sed-
miboje, 7. října pořádáme zájezd na hrad 
Svojanov, 15. října navštívíme termály Velké 
Losiny a 29. října nás čeká návštěva muzi-
kálu Starci na chmelu v Moravském divadle  
v Olomouci.
Věříme, že se na akcích setkáme v pohodě  
a zdraví.                                                              mf   
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   Knihy na tento měsíc                                                        novinky v litovelské knihovně

Válečný román, životní drama i příběh o přátelství – mix knih na říjnové čtení

Soutěž Můj parťák, zvířecí kamarád zná vítěze

Maggie Brookes: Vězňova žena
Válečný román zpracovaný na základě sku-
tečného příběhu. Izzy by si tolik přála vést 
poněkud zajímavější život, než jí za války 
nabízí středomoravská vesnice. Samá dři-
na, žádná radost. Pak se ale všechno změní: 
na jejich statek přijde vypomáhat skupi-
na britských válečných zajatců. A jedním  
z nich je Bill. Izzy a Bill se tajně vezmou 
a vydají se na útěk. Izzy je přestrojená za 
muže a působí tak věrohodně, že když je 
nakonec dopadnou nacisté, skončí spolu  
s Billem ve vojenském zajateckém táboře.

Josef Klíma, Marek Epstein: Šarlatán
Filmový scénář převedený do knižní po-
doby, který sleduje strhující životní drama 
léčitele Jana Mikoláška.

Jung Chan: Divoké labutě
Pohnuté osudy tří generací žen na pozadí 
novodobé čínské historie.

Adrian McKinty: Řetěz
Musíte unést dítě, aby vaše dítě zůstalo na-
živu. Absurdní? Ano, jen dokud se to ne-
stane právě vám. Na tomto půdorysu roze-

hrává jeden z nejvýraznějších současných 
autorů thrillerů a detektivek příběh, jaký 
se snadno může stát noční můrou každého 
rodiče. 

Michelle Knudsen: V knihovně je lev
V knihovně paní Kábrtové je každý vítán. 
Pokud tedy neporušuje vý-
půjční řád, neběhá a nedělá 
rámus! Takže když do knihov-
ny jednoho dne přijde hodný 
lev, není důvod, proč by si  
s dětmi nemohl poslechnout 
pohádku.

Emma Karinsdotter: Ostrov 
Tisíce hvězd
Knížka o dívence, která přijde 
o maminku. Příběh o přátel-
ství, ztrátě blízkého člověka  
i o rodinném tajemství.

Čtenáři se mimo jiné mohou 
také těšit na pokračování ro-
mantické série Venkovské síd-
lo, detektivní román Michaela 
Robothama Vraky, detektivku 

Martina Goffy Děvčátko, další kriminál-
ní příběh Michala Sýkory olomouckých 
detektivů od Nejsvětější trojice Nejhorší 
obavy nebo syrový příběh Jakuby Katalpy 
Zuzanin dech.                                              lf

Letní fotosoutěž, tentokrát na téma 
Můj parťák, zvířecí kamarád zná své 
dva vítěze. Stali se jimi paní Jana Bohá-
čová ze Sobáčova a pan Josef Richter ze 
Třech Dvorů.
Paní Boháčová o svém zvířecím par-
ťákovi napsala toto: Představuji Vám 
naše chlupaté dítě, malamuťáka Jac-
ka. Má 4 roky. Jack je mazel, kterého 
mají rádi i kolemjdoucí. Čím nám 
dělá radost? Přeci už jen tím, že je☺. 
Je to chlapák do nepohody, náš chlu-
patý syn. Starosti nám dělá hlavně 
když vidí kočky a slepice. Nějaký ten 
lovecký pud v sobě přeci jen má. Jackovi udělá 
radost dobrý salámek a granulky. V neposlední 
řadě se rád vyřádí ve sněhu, kterého je ale v ní-
žinách čím dál méně. Proto jezdíme na výlety 

do Jeseníků, kde tahá jako správný tažný pes 
člověčí ségru Elišku. Jsme jedna velká rodina. 
On miluje nás a my jeho.
Pan Richter o svých zvířecích kamarádech 

napsal následující: Mazlíčci Erika 
a Marika jsou okrasy zahrady, kde 
není třeba ani sadaře. O stromy se 
postarají do výšky 3 m. Potom sta-
čí motorová pila. Mají rády trávu, 
seno, granule, rohlíky, tatranky, su-
šenky a nepohrdnou ani čokoládou. 
Máme rádi jejich šibalské pohledy. 
Rády se mazlí. 
Děkujeme všem, kteří nám fotky 
svých mazlíčků poslali. Bylo velmi 
těžké vybrat jen dva vítěze, protože 
každé zvíře je krásné a dělá svému 
páníčkovi radost.                              red.

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  

InzERcE

Žáci naší školy obdrželi hned na začátku 
školního roku dárek. Firma Tegart s. r. o. se 
rozhodla věnovat škole Original Prusa 3D tis-
kárnu včetně materiálu k tisku. První výrobky 
už byly vytisknuty. Žáci s tiskárnou budou 
pracovat nejen v hodinách informatiky, ale  
i v kroužcích programování. Moc děkujeme.
                                  (-ZSJL- Mgr. Eva Hrachovcová)

Jungmanka děkuje
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V našem dnešním povídání spolu 
projedeme část Balkánu. Podívá-
me se na krajíček v Čechách vcelku 
neznámé Albánie. Výlet opět spís-
kal Mirek. Ukázal jsem mu video 
z Černé Hory, co jsme jeli s jinou 
partou na dospělých motorkách. Je 
pravda, že i mě cestou napadlo, že 
bych chtěl tahle krásná místa uká-
zat i naší sestavě, ale pohled na po-
čítadlo kilometrů mě vracel do rea-
lity. Je to prostě moc daleko... Mirek 
ale do mě tak dlouho hučel, až jsem 
nakonec našel trasu, po které by šla 
cesta realizovat. I když na ni máme 
jen deset dní... 

První den
Začínáme již tradičním rituálem 
ve Vápence Vitoul, kde se s námi 
loučí pan ředitel s manželkou a za-
městnanci (nechybí tradiční obál-
ka s eury a nově pekáč buchet☺). 
Moc děkujeme. Už za Prostějovem 
zastavuje na polňačce Radek kvůli 
klepání pístu do hlavy. Marek tady 
nachází rezavý hřebík. Bohužel  
v předním kole. Já přemýšlím, že 
asi tuhle cestu vzdám. Sice fouká 
doprotivky, ale mám velký pro-
blém jet s plným plynem aspoň 
40km rychlostí. A to je tady rovina. 
Nemám však odvahu to klukům 
říct. Po otevření kufru před chat-
kou ve Strážnici vidí Radek, jak mu 
plavou konzervy ve slivovici. 

Druhý den
Vyrážíme směr Holíč, Bratislava, 
Görr. Už při ranním tankování na 
konci Strážnice ladí Marek před-
stih. Jen přejedeme na Slovensko, 
zadírá válec. Jak tak chodíme 
okolo a fandíme mu při opravě, 
zjišťuje Vraťa bouli na svém zad-
ním kole. Prohazuje kola mezi 
sebou. Vepředu není taková zátěž. 
Za kruhákem v Kútech dva schá-
zí. Markovi se při brždění kousla 
zadní brzda a praskl štít. Náhrad-
ní máme jen přední, na kterém je 
navíc nálitek na lanko. Jdu koupit 
plátek do pilky, abychom ho mohli 
odříznout, a Vraťa si kupuje nový 

plášť. Než se vrátím,  
u kluků zastavuje místní 
hoch. Za chvíli přijíždí 
na krásné Jawetě i se ští-
tem. Nic za něj nechce, 
jen by rád jel s námi. 
Už volá do práce, jestli 
mu dají volno. Dobrý 
blázen☺. Dovču nedo-
stal, tak se s námi aspoň 
20 km svezl. Teprve ve 
čtyři projíždíme polo-
prázdnou Bratislavou  
a pokračujeme na vodní 
dílo Gabčíkovo. I když 
vidím směrovku, víc vě-
řím GPS, do které jsem tenhle bod 
zapomněl zadat. Zastavujeme tak 
až u Dunaje, který je ale taky dost 
velký. Do plánovaného cíle dneš-
ního dne nemáme šanci dojet. 
Stany stavíme po 275 km v kem-
pu Gárdony u Székesfehérváru. 
Do tmy a návštěvy hospůdky ještě 
stihnu zalepit pomalý defekt. 

Třetí den
Projíždíme nudným Maďarskem. 
Nekonečné roviny lemují jen lány 
slunečnice, pšenice a kukuřice. 
Všechny motorky jedou. Dojíž-
díme do srbského Nového Sadu. 
Kempy žádné. Je hic a my cítíme, 
že potřebujeme sprchu. Bere-
me první hotel, který GPS našla. 
Slečna Dragana na recepci nám 
sděluje, že už bohužel nemá po-
koje s klimatizací. Nám to nevadí  
a jdeme dolů na řízek a pivo. Je 
jen lahvové – Lev a Jelen. Dají se. 
V noci zjišťujeme, že by se klima 
hodila – na pokoji je jak v peci. 

Čtvrtý den
Ráno jsme z toho vedra jak má-
tohy. Vyrážíme o půl sedmé a už 
je 31 °C. Začínají kopce. Hned po 
sjezdu z prvního dotahuje Radek 
povolenou spojku, Marek drátuje 
ulomené sedlo a všichni tak nějak 
lehce servisujem. Srbsko je dost 
chudé. Stará auta, stařičké traktůr-
ky bez střechy, zašlé baráčky. Před 
nimi posedávají babičky a dědečci, 

kteří se snaží prodat nějakou zele-
ninu nebo třeba staré kolo. Pro-
jíždíme oblast, ve které před cca  
každým druhým domem stojí 
vlečka plná melounů. Nechápeme, 
kdo je kupuje, když je tady mini-
mální provoz. I tak se začínáme 
pomalu bát. Snad v každé zatáč-
ce před každým mostkem nebo 
sloupem je pomníček. Jsou tam 
obrázky i celých rodin. Ale nevi-
děli jsme jedinou havárku. Spíme 
v motelu mezi lesy cca 40 km od 
Černé Hory. 

Pátý den
Ráno nás vítá černá obloha. Spíš se 
šeří než rozednívá. Po pár kilome-
trech začíná pršet. V dešti dojíždí-
me až na černohorské hranice. Za 
čárou vjíždíme do soutěsky. Černé 
skály zahalené do temných mraků 
a mlhy jsou zvláštně tajemné. Než 
sjedeme z dlouhatánského kopce 
do úžasného údolí řeky Morača, 
sundáváme už na ostrém jižním 
slunci nepromoky. Jedeme po 
pravé straně kaňonu. Cesta je na-
lepená na skále a občas prochází 
tunelem jen tak vysekaným ve 
stěně. Při pohledu dolů sem tam 
zahlédneme tyrkysově zbarvenou 
řeku. Na protější stěně někdy vy-
kouknou koleje. Vlak ale větši-
nou jede ve skále. Tahle nádhera 
nás zavede až do hlavního měs-
ta Podgorice. Tu jen projíždíme  
a míříme k nedalekým albánským 

hranicím. Na konci města pře-
jíždíme odbočku a doufám, že 
nás GPS navede jinudy. To se 
jí povedlo, ale vzala to místo 
po úplné rovině uzounkou as-
faltkou mezi křovím přes po-
řádný kopec. Zase ale  máme 
krásný výhled na Skadarské 
jezero. Projíždíme albánské 
hranice a hned na prvním 
kruháči odbočujeme doleva 
na silnici SH20 k velkému kří-
ži vyskládanému z bílého ka-
mene na svahu kopce. Ke kříži 
už šplháme po rozpálených 
serpentinách. Je 42 °C. Občas 

stojíme kvůli chlazení, občas kvůli 
kravkám na silnici. Jsme na druhé 
straně kopce. Tohle se prostě musí 
vidět. Stojíme na skleněné vyhlíd-
ce. Pod námi obrovský kaňon.  
V něm zase tyrkysová říčka Lumi. 
Dolů vedou serpentiny s úžasným 
asfaltem – motorkářský ráj. Pů-
vodně jsem chtěl sjet až dolů. Ze-
spod je pohled ještě krásnější. To 
ale nemůžu našim strojům udělat. 
Otáčíme a vracíme se do Podgo-
rice. Ubytováváme se v motelu  
u cesty. Ten má na starosti asi pat-
náctiletý kluk.

Šestý den
Ráno nás budí Mirek s vytřeštěný-
ma očima. Večer dostal od klučiny 
petku s vodou, aby měl ráno čím 
zapít prášky. Flaška ale byla plná 
rakije, což nečekal, a zhluboka 
se napil. Vyrážíme na Durmitor. 
Cesta pořád stoupá. Po nějaké 
lehké opravě se kousek vracím 
kvůli rozjezdu. Kluci jedou přímo. 
Nemůžu je dohnat. Míjí odbočku  
k Durmitoru a šupou dál. Ani 
telefon neberou. Čekám na kři-
žovatce snad 20 min., než se vrá-
tí. Šplháme na nejvyšší místo NP 
Durmitor 1 907 m n. m. Tady  
z nás dostane nějaký chlapík  
v montérkách s nápisem NP po 
2 eurech za vstup. Až později 
zjišťujeme, že se tady nic neplatí. 
Sjíždíme dolů k přehradě a řece 
Piva. Vyjíždíme vlastně z jeskyně 
ve skále. Nabízí se nám božský 
pohled – tyrkysová voda mezi 
zelenými kopci,  sluncem zalité 
skály a nad tím blankytná obloha. 
Stojíme na vyhlídce. Nemůže-
me se pohledu nabažit. Sjíždíme  
k jezeru, kolem kterého pokraču-
jeme směr Bosna a Hercegovina. 
Projíždíme jednu „jeskyni“ za 
druhou. V pauzách mezi tune-
ly zase výhledy na jezero. Až nás  
z rozjímání vyvede jedna „černá 
díra“. Jako jediný tunel je do zatáč-
ky a není vidět na druhou stranu. 
Až po vjezdu zjišťuju, že mi nesvítí 
světlo. Jedu první a kdybych zasta-

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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vil, jsme tady na hromadě všichni. 
Ani kluci se svítícíma bludičkama 
na tom nejsou o moc líp. Naštěs-
tí vyjíždí z protisměru auto, které 
nám osvítí cestu. Po cca 25 km 
téhle krásy přijíždíme na hrani-
ce. Celník nemůže najít Stadiona  
v počítači. Prý neexistuje. Nechce 
nás pustit přes hranice. Po chvíli 
dohadování mávne rukou a už 
jsme v Bosně. I když na ceduli je 
napsáno Bosenská republika Srb-
ská. Přejíždíme dřevěný most a po 
mezinárodní silnici připomínají-
cí polňačku dojíždíme do města 
Foča. Těším se do kempu, kde dě-
lají luxusní pstruhy vytažené z té-
hle čisté vody. Jsou ale teprve čtyři 
hodiny. Je škoda si nenajet něco na 
další den. Asi po hodině míjíme 
nějaký penzion. Ještě půl hoďky  
a začneme hledat spaní. GPS uka-
zuje nějaký hotel. V cestě k němu 
stojí veliký kopec. Když už se za 
šera konečně setkáváme nahoře, 
zbývá do cíle 8 km. To do tmy 
stihneme. Jen se rozjedeme, ne-
můžu najít v zrcátku Mirka. Toho 
hned za horizontem vytlačilo 
auto do příkopy. Má ohlá řídítka, 
roztrhanou karimatku a ulome-

ný nehet. Jinak je v pořádku. Za 
tmy dojíždíme k hotelu. Ten však 
vypadá jak z pohádky O Šípkové 
Růžence. Už je asi dlouho zavřený. 
Vracíme se kousek zpět k otevře-
né hospodě. Dáváme si teplé jídlo  
a ptáme se na nocleh. Číšník ně-
kam volá, ale sežene jen tři místa. 
Dovoluje nám přespat pod per-
golou na lavičkách. Dáváme do-
jezdovou slivovičku a pivo. Vtom 
zvoní číšníkovi telefon. Máme 
ubytování. Chlapík si pro nás už 
jede. Když mu říkáme, že jsme 
požili, jen mávne rukou. Než dojí-
me, dá si tři pivka, zapne výstražné 
blinkry a vede nás asi 3 km k sobě 
domů. 

Sedmý den
Jindra začíná servisem. Soused je 
opravář asi všeho. Dává Jindrovi 
šroub, co mu chybí na motoru. Na 
sudu tam leží sáček rohlíků. Když 
se ptáme, kde se dají koupit, nase-
dá náš bytný p. Svoboda do auta 
a vede nás k místnímu krámku. 
Rohlíky prodávají po deseti. My 
však nemáme bosenské pení-
ze. Domácí vytahuje peněženku  
a kupuje nám 80 rohlíků. Jako 

poděkování mu dáváme 
třetinku slivovice. Hned 
zastavuje kolem jedou-
cí auto svého kamaráda  
a začnou ochutnávat. Když 
se ho ptáme, co na to po-
licajti, kteří zrovna jedou 
kolem, jen mávne rukou, 
že to spraví max. 5 euro. My 
se pouštíme do rohlíků. Tak 
úžasné pečivo nikdo z nás ještě ni-
kdy nejedl. Je úplně škoda si kazit 
chuť nějakou paštikou. Projíždíme 
lesem a za třetí krávou potkáváme 
v protisměru vozítko. Vypadá to 
jak černý Stadion. Co by tady ale 
dělal? Zastavujeme. Je to nějaký 
chlápek z Prahy. Jak se tak bavíme, 
zjišťuju, že je to Starý Šedivý Pes, 
se kterým jsem si psal přes web 
motorkáři.cz. Svět je fakt malý 
☺. V pohodě dojíždíme až do 
chorvatského výběžku, kde spíme  
v hotelu Borik. Tady Vraťa nasazu-
je slovenský plášť. 

Osmý den
Po pár kilometrech jsme na zadrá-
tovaných maďarských hranicích. 
Už zase nudnou krajinou dojíždí-
me na východní stranu Balatonu. 

Je tady nějaký fesťák. Všude davy 
krásných holek. Jet tudy je fakt  
o hubu. Cestu si zkrátíme trajek-
tem. Přes vodu asi 2 km do města 
Tihany. U pokladny potkáváme 
skupinu Pražáků na silničních 
motorkách. Posměšně se nás ptají, 
kam jsme se to vydali. Když jim ří-
káme, že se už vracíme z Albánie, 
přestávají komunikovat. Spíme už 
ve známém kempu Balatonakali.

Devátý den
Maďarskem dojíždíme na jih Bra-
tislavy a krajem Rakouska až do 
ubytovny v Břeclavi.

Desátý den
Už jen dojezd domů. Za deset dní 
ujeto 2 563 km na území devíti 
států.                                 Pavel Dostál

Mateřské centrum Rybička
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. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let. 
15.15–16.15 DĚTI VÍRY
  Společenství dětí, poznávání Bible. Koná se 1x  
  za měsic vždy 1. úterý v měsíci. Pro děti od 4 let.  
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.
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.
9.30–11  DOPOLEDNE PRO MIMINKA
  - rodičovská diskusní skupinka. Koná se v sudý týden  
  dle zájmu. cena 50 Kč.

Dům dětí a mládeže Litovel
• 10. října     Výlet do Zoo Olomouc
návštěva „našeho“ adoptivního krokodýla i dalších zvířátek.
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 8. října!
Místo a čas srazu: Litovel, autobusové nádraží, v 7.40 hod. Předpokládané 
ukončení bude do 16 hod. v DDM na Komenského ul. cena za osobu je 120 Kč.  
S sebou průkazku zP, svačinku a dobrou náladu. Bližší informace na tel.:  
585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz.

• 19. října      Výtvarná soutěž podzimní krása 
Výstava výtvarných prací mateřských školek a školních družin v prostorách li-
tovelské knihovny v termínu 19. 10.–30. 10., termín odevzdání prací je 16. 10.
Bližší informace na tel. 770 181 054, e-mailu: mariankova@ddmlitovel.cz.

• 27. října–1. listopadu     Podzimní tábor v Cakově 
Příjezd v úterý mezi 18.–19. hod., první jídlo večeře, odjezd v neděli mezi 
10.–11. hod. Budeme tvořit, tančit, zpívat, také si zahrajeme hry a projdeme 
se podzimní krajinou. cena tábora je 2 200 Kč. Další informace poskytneme na 
tel. 775 550 963. 

• 29. října    Sportovní mač 
Rád/a hraješ bowling? nebo chceš poznat míčovou hru Kin-ball? Tak si přijdi 
zahrát turnaj! Odměna tě nemine! 
Místo a čas srazu: 8 hod. v DDM Komenského ul. cena: 260 Kč (2 hodiny bow-
ling, oběd, pronájem tělocvičny). Přihlášky odevzdejte nejpozději do 26. 10.
Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz

Program na měsíc listopad
• 7. listopadu     Pískování v Hranicích
Výlet s výtvarným tvořením pískových obrázků a mandal. 
Sraz v 7.10 na nádraží Litovel–město. návrat v odpol. hodinách. cena: 350 Kč za oso-
bu. Bližší informace na tel.: 775 550 964 nebo na e-mailu:p.sova@ddmlitovel.cz.
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• 3. 9.–23. 10.    VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ EDUARDA ULLMANNA
Výstavní síň MK Litovel, vstupné dobrovolné. PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., 
PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod.

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

• čtvrtek 1. 10.    KURZ ŘECKÝCH TANCŮ – NÁHRADNÍ HODINA
Koncertní sál MK Litovel, 17.30 hod. náhrada za zrušené hodiny, pod vedením 
Miroslavy Stroupkové.

• pondělí 5. 10.    LOTRANDO A ZUBEJDA
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč. Pro MŠ a I. stupeň zŠ včetně 
veřejnosti. 
Muzikálová pohádka podle filmové předlohy režiséra Karla Smyczka a scéná-
risty zdeňka Svěráka v podání Divadelní společnosti natalie Venturové. 

• čtvrtek 8. 10.    OLYMPIC
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 590 Kč, na místě +50 Kč.                                         
Koncert legendární rockové skupiny.
  
• sobota 10. 10.    I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU 
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč. 
Vstup pouze ve společenském oblečení!

• pondělí 12. 10.    KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – ELIŠKA WEI-
SSOVÁ A LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ – náhrada za 4. 5.
Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné 120 Kč. Odjezd autobusu  
z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, nasobůrky, Sobáčov – 
restaurace STOP (a zpět).
    
• úterý 13. 10.    HARMONIZACE IMUNITY – VLIV PSYCHIKY A ŽIVOTOSPRÁVY
MK Litovel, klubovna č. 1, 18 hod., vstupné dobrovolné.

Beseda s MUDr. Hanou Váňovou, praktickou lékařkou, se zaměřením na aku-
punkturu, ajurvédu a homeopatii, představení doplňků švýcarské firmy JUST.

• středa 14. 10.    FRANCOUZSKÝ VEČER S IVOU KEVEŠOVOU STÁNCOVOU 
A LA BOUJEAU
Malý sál záložny v Litovli, 18 hod. Večer se šansony a ochutnávkou francouzské 
kuchyně.

• pondělí 19. 10.    SZIDI TOBIAS & BAND
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
Koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky.

• pátek 23. 10.    RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s M. Etzlerem, S. Laurinovou, V. Hybnerovou, P. Motlo-
chem a dalšími.

• neděle 25. 10.    VODNÍK ČESÍLKO
Velký sál záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma.
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu v podání herců Divadla Scéna zlín.

• pondělí 26. 10. PARTIČKA NA VZDUCHU – náhradní termín za 18. 5.
Velký sál záložny v Litovli, 17.30 a 20 hod., vstupné 550 Kč.
Improvizační show. Vystoupí: Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor chmela, 
Michal novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík.
Pořadatel: Mgr. Miroslava Adamová

PŘIPRAVUJEME:                                                                                                                                                                                                   
  2. 11. TITANIC (divadelní představení, náhrada za 7. 4.)
  5. 11. PAVEL BOŘKOVEC QUARTET (koncert v rámci KPH, náhr. termín za 22. 5.)
  9. 11. 4TET (koncert, náhradní termín za 17. 3.)
18. 11. TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI S VÁCLAVEM ARNOŠEM (beseda)
27. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
  7. 12. DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA (vánoční koncert)

V pondělí 12. října zavítá do Mla-
dečských jeskyní mezzosopranist-
ka Eliška Weissová a jako klavírní 
doprovod Ladislava Vondráčková. 
Eliška Weissová zpěv studovala na 
Konzervatoři v Brně a na praž-

ské Akademii múzických umění  
u prof. René Tučka. Jako doplněk 
studií absolvovala mistrovské kur-
zy u Naděždy Kniplové a Petera 
Dvorského. S úspěchem se zúčast-
nila několika pěveckých soutěží, 

např. Meziná-
rodní pěvecké 
soutěže Emy 
D est innové  
v Českých 
Budějovicích, 
Mezinárodní 
pěvecké sou-
těže Antoní-
na Dvořáka  
v Karlových 
Varech, kte-
rou v roce 
2004 vyhrála, 

Queen Sonja Competition v Oslu, 
soutěže Mikuláše Schneidera-Tr-
navského, (3. místo) Competizio-
ne dell’opera v Drážďanech nebo 
soutěže Borise Christoffa v Sofii. 
Od roku 2006 působí jako stálý 
host opery v Národním divadle  
v Praze, v Olomouci, Plzni a dal-
ších městech. V Národním diva-
dle v Praze vystupuje jako Ortruda 
(Lohengrin), Kostelnička (Jenůfa), 
Mercedes (Carmen), Madelon 
(Andrea Chénier) atd. 
Ladislava Vondráčková je poslední 
žákyní ze třídy Valentiny Kamení-
kové. Po dobu studií se zúčastnila 
mnohých soutěží, z nichž si od-
vážela vždy ocenění (Concertino 
Praga – 2. cena, Smetanovská kla-
vírní soutěž – 3. cena) a zvláštní 

ceny (Cena Společnosti B. Marti-
nů, Zvláštní cena na Concertinu 
Praga za provedení skladby J. Jež-
ka, Cena ČHF za provedení díla  
E. Suchoně). Pražskou AMU ab-
solvovala v roce 1997. V tomto 
roce zde nastoupila na oddělení 
klavírní spolupráce jako odborná 
asistentka a od roku 2008 zde pů-
sobí jako docentka. Vystupovala 
na hudebních festivalech Mahler 
Jihlava, MHF Český Krumlov, 
Pražské jaro, Smiřické svátky 
jara, opakovaně účinkovala na 
koncertech v rámci cyklů České 
filharmonie a Symfonického or-
chestru hl. m. Prahy FOK. Kon-
certuje samostatně a také dopro-
vází sólisty na jejich vystoupeních.                                                       
                                                          MK

Mladečské jeskyně rozezní mezzosoprán Elišky Weissové
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Legendární rocková skupina Olympic zahraje v Litovli!
Skupina Olympic ve složení Petr 
Janda, Milan Broum, Jiří Valenta 
a Martin Vajgl zahraje skladby  
z posledních čtyř alb Souhvěz-

dí šílenců, Souhvězdí drsňáků, 
Souhvězdí romantiků a Trilobit. 
Jedinečný koncert nestárnoucí 
rockové legendy české hudební 

scény můžete navštívit ve čtvr-
tek 8. října od 19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny. Samozřejmě 
dojde i na největší hity.
Ještě před tím, než se kapela 
začala jmenovat Olympic, nes-
la název Karkulka (KARlínský 
KULturní KAbaret). Překřtěna 
byla svým prvním manažerem 
Josefem Smetákem podle klu-
bu ve Spálené ulici: Olympik –  
s malou změnou na konci. Čes-
ká rocková, legendární skupina 
byla založena roku 1962 přede-
vším jako doprovodná kapela 
zpěváků Josefa Laufera, Pavla 
Bobka, Mikiho Volka, Nadi Ur-
bánkové, Yvonne Přenosilové 
a mnohých dalších. Skupina se 
osamostatnila roku 1965 a na-

stává její úspěšné období s hity 
Dej mi víc své lásky, Želva a Pták 
Rosomák. Kapela prošla mno-
ha změnami ve svém obsazení 
a baskytaristou Olympicu byl 
dva roky i Jiří Korn. Olympic 
zažíval během svého působení 
mnoho období. Střídala se léta, 
kdy fanoušci ztráceli o hudbu 
zájem a naopak, kdy skupina vy-
prodávala všechny své koncerty. 
Po roce 2000 se dostávají až do 
USA a Kanady, kde mají naplá-
nované turné, které je pro velký 
úspěch prodlužováno. Česká 
rocková stálice, která je již více 
než 55 let na naší hudební scéně, 
vydává stále nová CD a těší se 
velké oblibě u fanoušků. 

MK

Tóny šansonu se rozezní Záložnou 
Slovenská zpěvačka a hereč-
ka maďarského původu Szidi 
Tobias patří k nejvýraznějším 
hudebním osobnostem zpíva-
ného šansonu nejen na Sloven-
sku, ale také v České republice. 
Umělecké charizma a specifické 
zabarvení hlasu jsou kombinací 
pro silný umělecký zážitek. Szi-
di Tobias pro svoje publikum 

koncertuje už několik let. Její 
umělecký přístup je příznač-
ný svojí vyšperkovaností a ci-
tem pro spojení textu a hudby,  
s důrazem pro detail a zachyce-
ní okamžiku. Každý její hudební 
počin je jakýmsi zpívaným diva-
dlem s mimořádně silným důra-
zem na obsahovou složku. Proto 
v jejích písních nacházíme ide-
ální spojení hudby a textu ve 
vynikajících interpretačních vý-
konech členů kapely Szidi Tobi-
as & Band. Pro svoje publikum 
má Szidi v repertoáru skladby  
z autorské hudební dílny Milana 
Vyskočániho, ale převážnou část 
textů napsal Peter Lipovský.
Koncert této jedinečné zpěvač-
ky v doprovodu kapely můžete 
navštívit v pondělí 19. října od 
18 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny v Litovli. Vstupné v před-
prodeji 300 Kč, na místě 350 
Kč. Vstupenky můžete zakoupit  
v Turistickém informačním 
centru Litovel.                         MK

LOTRANDO A ZUBEJDA
Po úspěšném představení Prin-
cezna ze mlejna přichází Diva-
delní soubour Natalie Venturové 
s další muzikálovou pohádkou, 
tentokrát podle filmové předlohy 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlí-
ře. Muzikálová pohádka je určená 
opět pro děti od 3 do 12 let. Smy-
slem pohádky je ukázat dětem, že 
dobro je vždy silnější než zlo a také 
cestu, jak být dobrým a slušným 
člověkem. Pohádku můžete vidět 

v pondělí 5. října od 10 hodin ve 
Velkém sále Záložny. 

VODNÍK ČESÍLKO
Česílko je důvtipný vodník, který 
bydlí v rybníčku, spolu s kaprem 
Osmikiláčem. Kousek od jejich 
rybníčku má svůj zámek lakomý 
Knížepán, který tak trochu závi-
dí Česílkovi přátelství s kaprem 
Osmikiláčem a zároveň usiluje  
o jejich rybník. K rybníčku se 
jednoho dne přistěhuje krásná 

Rusalka, která hledá domov. Ta se 
spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže 
Knížepán by se rád ženil a Rusalka 
se mu moc líbí.  Přijďte zjistit, jestli 
lakomý Knížepán bude mít svatbu 
s Rusalkou anebo koho si Rusalka 
nakonec vezme? Přijďte se podívat 
na pohádku podle dnes již kla-
sického večerníčku, a to v neděli  
25. října od 16 hodin do Velkého 
sálu Záložny. Vstupné v předpro-
deji 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma.                                    MK

V říjnu se s dětmi můžete vypravit do divadla na pohádky

Ve dnech 12. až 14. října proběhne 
celonárodní sbírka Bílá pastelka, 
která podporuje aktivity a služby, 
díky nimž mohou nevidomí vést 
plnohodnotný život. Samotná 
pastelka připomíná svou barvou 
bílou hůl a život zrakově postiže-
ných. Symbolizuje odvahu překo-
návat překážky spojené se ztrátou 
zraku. V tyto dny můžete v ulicích 
Litovle potkat dobrovolníky v bí-
lých tričkách, kteří vás za příspě-
vek 30 Kč odmění bílou pastelkou.
Sbírka se letos koná již 21. rokem, 
a to téměř po celé republice. Svým 
darem podpoříte služby pro zra-
kově postižené, které poskytuje 
obecně prospěšná společnost  
Tyfloservis a její zakladatel zapsa-
ný spolek Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR.  
Dobrovolníci budou vybaveni za-
pečetěnou kasičkou, jmenovkami 
s plnou mocí a na požádání před-
loží osvědčení o konání sbírky. 
Přispět můžete i bezhotovostně, 
a to prostřednictvím QR kódů 

u m í s t ě ný c h 
přímo na ka-
sičkách. 
Výtěžek sbírky 
jde na služby 
pro zrakově postižené v celém 
Olomouckém kraji i mimo něj. 
Tyfloservis pomáhá nevidomým 
a slabozrakým nacvičit potřebné 
nezbytné dovednosti pro samo-
statný život: orientaci v prostoru, 
sebeobslužné dovednosti, psaní 
na klávesnici bez zrakové kont-
roly, čtení a psaní Braillova písma  
a další. Svým darem podpoříte 
také výcvik vodicích psů a vydá-
vání časopisů v Braillově písmu či 
zvukové podobě. V minulém roce  
studenti Gymnázia Jana Opleta-
la a dobrovolnice ze Sjednocené 
organizace nevidomých a slabo-
zrakých získali ve dvou kasičkách 
8.665 Kč. Organizátoři děkují 
všem dárcům i dobrovolníkům. 
Více informací na www.bilapas-
telka.cz, www.tyfloservis.cz, www.
sons.cz.              Michaela Ševčíková

Podpořte nevidomé koupí pastelky
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Milion malých změn může být více než jedna velká
Epidemiologická krize postavila 
miliony lidí před nečekané vý-
zvy. Pokud nás virus něco nau-
čil, tak právě to, že když chceme, 
dokážeme se překonat, omezit  
a společně táhnout za jeden pro-
vaz. Naše životní prostředí v mi-
nulých měsících získalo i utrpělo 
zároveň. Snížila se produkce oxi-
du uhličitého ze zavřených tová-
ren, a naopak se zvýšila produkce 
odpadů. Evropa rozjíždí zelený 
plán, tak se i my pojďme zapojit  
a dokázat, že chceme čistší  
a zdravější budoucnost. 
V říjnu rozjedeme na Základ-
ní škole Jungmannova v Litovli 
KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HR-
DINSTVÍ. Bude nás čekat sedm 
výzev a sedm dní, během kterých 
budeme mít za úkol zapojit co 
nejvíc lidí. 
Cílem kampaně je ukázat lidem  
v našem okolí, že nemusíme dě-
lat jen radikální změny v boji 
proti klimatickému rozvratu, ale 
stačí, aby každý z nás změnil ně-
které své návyky. Každý jedinec 
si může vybrat, kolik výzev chce 
plnit. Může to být jedna nebo 
klidně všechny. Důležitá je dlou-
hodobost, vydržet plnit výzvu 
celý týden. Pro zájemce uvádíme 

přehled všech sedmi výzev: 
1. Šetři vodou při čištění zubů!
Nalij si vodu do kelímku nebo si 
jen krátce vypláchni ústa. Pokud 
budeš tento postup opakovat celý 
rok, ušetříš 8 plných van vody.

2. Zasaď rostlinu!
Zasaď si kytku, bylinu nebo 
strom. Říjen sice není typický 
měsíc pro sázení rostlin, ale to 
neznamená, že to nejde. Rost-
liny, a zvláště stromy, absorbují 
ve velkém oxid uhličitý, který je 
jeden ze základních plynů stojí-
cích za skleníkovým efektem. Je-
den hektar lesa za rok z ovzduší 
naváže a vymaže oxid uhličitý  
v množství 15 tun, tedy tolik, 
kolik vypustí středně velké auto 
za 100 000 km. 

3. Buď venku!
Každý den buď minimálně 
jednu hodinu venku v přírodě  
(i kdyby to měl být městský 
park). Pohyb venku zlepšu-
je psychickou pohodu, paměť  
a zvyšuje imunitu. 

4. Staň se šetrným spotřebitelem!
Kup si nebo vyrob látkovou tašku 
a jen tu používej na nákupy. Ne-

využívej plastové sáčky, tašky  
a nové papírové tašky (bohužel  
i nová papírová taška zatěžu-
je životní prostředí). Zároveň 
nekupuj kvůli výzvě novou 
látkovou tašku! Tašky z bavl-
ny se vyplatí, ale jejich výroba 
také zatěžuje životní prostředí. 
Proto je třeba je využívat dlou-
hodobě. Vyrobte si pytlíky na 
ovoce a pečivo ze starých zá-
clon. 

5. Minimalizuj odpad!
Nakupuj tak, abys produkoval 
co nejméně odpadu (tříděného 
i směsného). Vejde se všechen 
tvůj odpad po deseti dnech do 
jednoho 10litrového pytle? 

6. Využívej ekodopravu!
Vynechej na sedm  dní jízdu au-
tem a využívej jen hromadnou 
dopravu nebo kolo, koloběžku, 
atd. Pokud to není možné, tak 
výzvu změň na: Pojedu vždy 
jen plným autem (spolujízda). 
Za každý ekologický kilometr 
ušetříš v průměru 129 g oxidu 
uhličitého. 

7. Jez zdravě a ekologicky!
Omez pokrmy z masa. Nejde  

o to ho přestat jíst, jen není třeba 
ho konzumovat každý den. Pro-
dukce masa, hlavně chov hově-
zího, přispívá k produkci sklení-
kových plynů více než všechna 
automobilová doprava na této 
planetě dohromady. Za jeden 
den bez masa ušetříš 9,1 kg CO2 
a „zachráníš“ 0,025 zvířete. 

Čím více lidí bude zlepšovat 
svět malými kroky, které budou 
bojovat proti klimatickým změ-
nám, tím větší bude jejich vliv 
na státní instituce i průmyslní-
ky. Obyčejné hrdinství je chová-
ní, které každý den zlepšuje náš 
svět skrze naše skutky. Pojďte do 
toho s námi!   -ZSJL- za Ekotým 

Mgr. Ivona Smrčková

Zážitkový den…tak nesla název 
středeční akce našeho Dětské-
ho domova pro Marušku Grau, 
Marušku Jarmovou a Lucku Jar-
movou. A proč Zážitkový den? 
Začnu popořádku...
Dětský domov Litovel se na jaře 
zapojil do projektu Zdravá 5 
– Vaříme s Albertem, a tato tři 
děvčata měla za úkol vytvořit  
a poté upéct „cuketové placičky 

s nivou“. Recept se líbil, placič-
ky chutnaly a děvčata vyhrála  
v kategorii „Nejzdravější re-
cept“. Náš Dětský domov 
tak získal finanční příspěvek  
1 500 Kč na zážitky. A teď na 
jaké zážitky? Toť otázka… Děv-
čata přemýšlela, vybírala… až 
padla volba na zábavní park  
v Olomouci – KROKODÝLEK. 
Ve středu 26. 8. se tedy vydaly 

Maruška, Lucinka, 
a Maruška s tetou 
Renatou autobusem 
do Olomouce. Po 
příjezdu do Olo-
mouce nás čekala 
ještě dvacetiminu-
tová procházka, než 
jsme došly na místo. 
Tam už nás vítal před 
K ROKODÝ L K E M 
velký krokodýl. Toto 
zábavní centrum pat-
ří k největším na Mo-
ravě a skýtá 25 druhů 
atrakcí (např. nafu-
kovacího krokodýla, 
velkou prolézací klec, 
pirátskou loď, bazén 
se šlapacími lodič-

kami, dělo-
vou arénu, 
m ot orovou 
d r á h u … . ) . 
Holky se 
moc těšily!!! 
Lucce se nej-
více líbilo na 
horolezecké 
stěně, kte-
rá prověřila 
její lezecké 
schopnosti. 
Statečně šplhala, až se dostala na 
vrchol. Do Litovle teta málem 
odjížděla sama, protože nafu-
kovací krokodýl skoro schlamstl 
všechny tři holky ☺. Ve straši-
delné jeskyni zkoušela odvahu 
Maruška Jarmová, našla tam 
mnoho překvapení, mimo jiné 
i kostlivce. Maruška Grau zase 
střelbou z děla trénovala stře-
leckou mušku. Holky se také 
plavily „po moři“ na lodičkách. 
Na chvilku si „oblékly“ fotbalo-
vý dres a zastřílely si na branku. 
Nakonec si ještě zaskákaly na 
nafukovacím pudinku. Před od-
chodem z KROKODÝLKU ješ-
tě holky vykouzlily otisk rukou 

na Pinartu. Řádění na atrak-
cích stálo Marušku, Marušku  
a Lucku hodně sil, a tak vyda-
nou energii doplňovaly kofolou, 
slanými dobrotami a zákusky.. 
Den strávený v KROKODÝLKU 
utekl jako voda a nám nezbýva-
lo, než se vydat na cestu domů. 
Vzhledem k tomu, že nám zbyly 
ještě nějaké finance, tak jsme se 
rozhodly zakončit tento zážitko-
vý den ještě krátkým pobytem 
v litovelském PRCKOVIŠTI.  
O zážitky nebyla nouze ani tam, 
holky si pohrály i „zablbly.“ Zpět 
na domov se holkám vůbec ne-
chtělo. Tento den jsme si MOC 
užily.             Renata Doubravová

Děti z DDM Litovel si užily den plný zážitků v Olomouci
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Program ERASMUS+, do kte-
rého bylo po dva roky zapoje-
no Gymnázium Jana Opletala, 
skončil 31. srpna 2020. Hlav-
ním cílem projektu s názvem 
The European Flow – Cities at 
Rivers, financovaného z pro-
středků Evropské unie, bylo 
prostřednictvím spoluprá-

ce studentů a učitelů  
z různých evropských 
zemí přiblížit kultur-
ní, historické i přírod-
ní dědictví v oblas-

tech, jejichž historii formovala  
a formuje přítomnost evrop-
ských řek – Rýna, Loiry, Odry, 
Dunaje a Moravy.
Vybraní studenti vyššího gym-
názia v doprovodu několika 
pedagogů navštívili postupně 
města Nort-sur-Erdre ve Fran-

cii, Wroclaw v Polsku a Mainz 
v Německu. Ubytování měli za-
jištěno v hostitelských rodinách. 
Tato skutečnost je obohatila  
o možnost seznámit se s život-
ním stylem rodin dané země, 
pozitivně motivovala k rozvo-
ji komunikace v cizím jazyce  
a mnohdy pomohla vytvořit 
přátelství mezi mladými lidmi.
Důležitou součástí setkání 
bylo plnění projektových úko-
lů, které souvisely s hlavním 
cílem projektu. Jednalo se na-
příklad o prezentaci vlastní 
školy a města, tvorbu plakátů, 
výstavy, workshopy, koncert  
a mnohé další aktivity. Na pro-
gramu setkání nechybělo po-
znávání hostitelského města  
a zajímavostí v jeho okolí.
Vrcholem projektu bylo setkání 
uspořádané v lednu letošního 
roku, kdy naše škola hostila za-
hraniční partnery. Tematicky 
bylo zaměřeno na umělecké 
ztvárnění života kolem řek, a tak 
byla v aule gymnázia zpřístup-
něna výstava fotografií na toto 
téma a zároveň bylo uspořádáno 
společné hudební a pěvecké vy-
stoupení za podpory pěveckého 
sboru Palora.

Poslední setkání v maďarské Pé-
csi bylo naplánováno na konec 
května. Studenti, kteří se měli 
setkání účastnit, pracovali na 
projektu zaměřeném na udrži-
telnost – realizaci opatření pro 
šetrné využívání přírodních 
zdrojů, praktické kroky při 
ochraně krajiny a změny smě-
řující ke zvýšení udržitelnosti. 
Zasáhla vyšší moc a v důsledku 
uzavření hranic kvůli zabránění 
šíření nemoci COVID-19 muse-
lo být toto setkání zrušeno. Svůj 
projekt tak naši studenti sdíleli 
se zahraničními kolegy pou-
ze virtuálně prostřednictvím 
webových stránek.
Tato poněkud hořká tečka roz-
hodně nemohla překrýt přínos 
celého projetu. Pozitivní dopad 
měl nejen na zúčastněné stu-
denty a pedagogy, ale nepřímo 
také na všechny žáky gymná-
zia, neboť získané zkušenosti 
se zúročily při zavádění nových 
vyučovacích metod do výuky. 
Projekt také významně přispěl 
k propagaci dobrého jména 
Gymnázia Jana Opletala, města 
Litovel a České republiky u za-
hraničních partnerů.
                                    Tomáš Pospíšil

Ukončení projektu ERASMUS+ na Gymnáziu Jana Opletala

Přípravná třída je na naší škole 
otevřena již druhým rokem. Le-
tos ji navštěvuje celkem 12 dětí,  
z toho 7 chlapců a 5 dívek. Je ur-
čena dětem s odkladem školní 
docházky. Program je podobný 
jako v posledním ročníku ma-
teřských škol s tím rozdílem, že 
ke každému dítěti je přistupová-
no individuálně. Jsou používány 
speciálně pedagogické metody  
a formy práce.
Děti se učí dovednosti, které bu-
dou potřebovat do školy, ovšem 
hravou formou. Vyplňují pracov-
ní listy, trénují grafomotorická 
a logopedická cvičení, hrubou  
a jemnou motoriku. Rozvíjíme 
také řečové, sociální a komuni-
kační dovednosti. Obsahem vzdě-

lávání je i prohlubování návyků 
sebeobsluhy a hygieny.
Hlavním cílem přípravné třídy 
je všestranný rozvoj dítěte a pře-
devším jeho psychická, fyzická  
i sociální připravenost ke vstupu 
do školy. Výuka probíhá každý 
den 4 hodiny. Děti mají mož-
nost navštěvovat školní družinu, 
jídelnu, halu a plavecký bazén.  
V rámci výuky je zařazen i anglic-
ký jazyk. Docházka do přípravné 
třídy je bezplatná. Hradí se pouze 
stravné a školní družina. 
V loňském roce měla příprav-
ná třída dle názoru rodičů velmi 
dobré ohlasy. Myslím, že všem 
dětem pomohlo navštěvování této 
třídy k dobrému startu v současné 
1. třídě. Mgr. Veronika Skácelíková

Přípravná třída na ZŠ Vítězná
V úterý 8. září se v litovelském 
parku, v prostorách na doprav-
ním hřišti uskutečnila sportovní 
akce pro děti litovelských ma-
teřských školek. Více než stov-
ka dětí si zasoutěžila v různých 

pohybových a sportovních 
disciplínách. Krásné počasí 
podtrhlo tuto zdařilou akci, 
kterou jako každoročně po-
řádal Spolek Gustava Friš-
tenského. Děti si odnesly 
mimo nádherného zážitku, 
sladké odměny a diplomu,  
i krásnou památeční medai-
li s nápisem „Jsem silný jako 
Gustav Frištenský“. Sice ne-
ohnuly Gustavovu podko-

vu, originální ruční posilovač 
byl také namáhavý, zato správný 
způsob zvedání činky zvládli 
všichni.  Skoky v pytlích, přená-
šení maličkého míčku na lžičce 
po klikaté trase či velkých pytlů

Děti si vyzkoušely, jestli jsou silné jako Gustav Frištenský
na vytyčenou vzdálenost, hod 
na cíl, skoky žabáků či přeska-
kování švihadla jim nečinilo 
potíže. A závěrečné přetahování 
lanem rozesmálo ty fortelnější, 
urostlejší i ty slabší. Kdo že tedy 

byl letos zdatnější a silnější? Od-
pověď je nasnadě – každý, kdo 
absolvoval všechny soutěžní 
disciplíny.

Zdenka Frištenská – Spolek 
Gustava Frištenského
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Vážení čtenáři, 
v dalším pokračování našeho fit-
ness okénka bych Vám ráda vy-
světlila a zároveň Vás navnadila na 
cvičení – jak nám může pravidel-
ný pohyb zkvalitnit život.
Lidé za mnou nejčastěji přichá-
zí kvůli bolavým zádům. Vznik 
bolesti zad je úzce spojen s na-
ším životním stylem – bolest zad 
se objevuje jako důsledek stresu, 
dlouhého sezení nebo jedno- 
stranného pohybu. Přitom pra-
videlné cvičení tyto komplikace 
umí eliminovat. Moje tři rady, jak 
se zbavit bolesti zad, předejít os-
teoporóze a udržet si váhu, jsou 
následující: chůze, cvičení s vlastní 
vahou, posilování.  

Chůze
Chůze je nejpřirozenější pohyb 
lidského těla. Pokud to alespoň 

trochu jde, zařaďte ji 5x týdně na 
30–60 minut do svého denního 
režimu. Nejdříve choďte Vaším 
přirozeným tempem, postupně 
choďte rychleji. Chůze přirozeně 
pomáhá hubnout a následně udr-
žuje tělesnou hmotnost, jste na 
čerstvém vzduchu a odbouráváte 
stres. Je to to nejjednodušší, co pro 
sebe můžete každý den udělat.

Cvičení s vlastní vahou
Cvičení Vám pomůže pomalu 
získat vyšší svalovou hmotu, lep-
ší stabilitu, koordinaci a celkové 
zlepšení fyzické kondice. Kdo 
máte sedavé zaměstnání, tak je 
potřeba alespoň několikrát týdně 
zařazovat cviky na posílení zad, 
hrudníku a středu těla. Často  
u žen vidím tyto partie hodně 
slabé a zkrácené. Muži mají větši-
nou slabší střed těla a břicho, také 

jsou více zkrácení. Většinou se po 
pravidelném cvičení cca do dvou 
měsíců zlepší fyzická síla a ustoupí 
bolesti zad. Na pravidelné cvičení 
s vlastní vahou pak navazuje posi-
lování. Je to přirozený vývoj, kdy 
tělo postupně zesiluje a Vy si mů-
žete ve cvičení více přidávat různé 
fitness pomůcky a činky.

Posilování s činkami
Za sebe mohu doporučit všem 
věkovým skupinám a především 
lidem 40+. S potěšením Vám vy-
světlím, proč mám ráda posilová-
ní a jeho benefity ☺.
Díky posilování navyšujeme sva-
lovou hmotu. My ženy máme 
svalové hmoty méně a po 30. roku 
života nám pomalu ubývá, což je 
pro udržení štíhlé postavy asi to 
nejhorší. To, co ztratíme na sva-
lové hmotě, většinou nabereme  

v tuku. Další 
věc, která s ubý-
vající svalovou 
hmotou souvisí, 
je zpomalování 
metabol ismu  
a výsledkem je 
větší ukládání 
tuků. Třetí ne-
příznivá věc je 
osteoporóza – 
odvápnění kos-

tí. Platí přímá úměra – čím méně 
svalů, tím slabší kosti.
Díky pravidelnému posilování 
tyto tři negativní změny můžeme  
eliminovat, ne-li úplně zastavit.
 
Závěrem bych Vám chtěla říct, že 
cvičení Vám zlepší náladu, zba-
ví Vás stresu a možná Vás i vaše 
vlastní tělo překvapí, co všechno 
po čase zvládne ☺.
Pokud máte chuť začít, zkuste to 
na začátku s fitness trenérem nebo 
ve skupinových lekcích, kde se 
naučíte cviky správně provádět, 
pak už můžete pokračovat i doma 
sami! Jitka Škrabalová Freibergová,

Studio Fit Litovel

Fitness okénko 2 aneb vliv pohybu a cvičení na zdraví

Florbalové soustředění
V pořadí třetí soustředění mlá-
dežnického oddílu FBC Tatran 
Litovel proběhlo jako příměst-
ský tábor. Opět se ukázalo, že 
intenzivní příprava v podobě 
dvou cyklů denně, stávajících  
z florbalové části a fyzické/obrat-
nostní přípravy a neflorbalové 
sportovní činnosti, je obrovským 
přínosem. Děti se během týdne 
naučí tolik, co za několik měsíců 
během roku.
Celkem letos absolvovalo tuto pří-
pravu 39 dětí, o které se staralo 10 
trenérů. Všichni zaslouží obrov-
ské uznání za každodenní vesměs 
8hodinovou péči o naše mladé 

talenty. Proto touto cestou  děkuji 
všem za obrovskou snahu zajis-
tit dětem ty nejlepší podmínky  
v jejich přípravě. Zároveň chválím 
všechny děti – menší i větší, jelikož 
jsme neměli jediný problém, který 
bychom museli řešit.
Uvidíme, co se nám podařilo 
na soustředění zlepšit a natré-
novat. Soutěžní turnaje se již  
v říjnu rozběhnou a jsou nejlepší 
zkouškou připravenosti.
Do další sezony přeji všem hodně 
zdraví a pohody při tomto našem 
krásném sportu. Více fotek na 
www.florbal.tatranlitovel.cz. 
               Za trenéry Augustin Skládal

PŘIJĎTE ZVÍTĚZIT SAMI NAD SEBOU 
 

 

ODDÍL ZÁPASU 
 pro kluky a holky od 6 do 10 let 
 

 

Co se naučí: základy atletiky, gymnastiky i speciální 
zápasnické dovednosti 
 
Co získá: fyzičku, bude umět salta, přemety, chvaty…. 
 
Obuv a oděv: stejný jako do hodin tělocviku 
 
Místo: Sokolovna v Litovli 
 
Čas: pondělí 15:00 – 16:00,  pátek 14:00 – 15:30 
 
Cena: 500,-Kč za půl roku (pondělní tréninky) 
        + 500,-Kč (za páteční tréninky) 
 
Pozn.: první hodina pro nově příchozí je zdarma, 
přihlášky na místě  

   
www.gustavfristensky.cz 
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Po výsledkově nevydařených 
prvních kolech se mužstvo mužů 
sehrálo a dokázalo z posledních 
dvou zápasů získat plný počet 6 
bodů. V následujících dnech se 
3. 10. od 15 hodin představí na 
domácím hřišti proti nováčko-
vi v krajském přeboru z Brodku  
u Přerova, 10. 10. od 15 hodin také 
na domácím hřišti proti Velkým 
Losinám a 18. 10. na půdě Sigmy 
Lutín. Následovat bude další do-
mácí utkání proti Ústí. U tohoto 
zápasu je výkop naplánován na 
24. 10. ve 14.30 hodin.
Na všech domácích zápasech 
mužů na vás čeká bohaté občer-
stvení včetně pečených makrel  
a nově vybudované dětské hřiš-
tě přímo v našem areálu blízko 
pergoly s občerstvením. Přijďte 
podpořit litovelské fotbalisty, dát 
si makrelu a užít si s dětmi odpo-
ledne na čerstvém vzduchu. Dě-
kujeme za vaši podporu.

Výsledky posledních tří zápasů:
SK Sulko Zábřeh – TJ Tatran Li-
tovel 3:1 (1:1)
Branky: Dušan Dostál
Z utkání v Zábřehu odjíždíme 
bez bodového zisku. Po dobrém 
vstupu do utkání a brance už  
v 5. minutě soupeř srovnal těsně 
před koncem prvního poločasu. 
Druhou branku přidal v dru-
hém poločase z penalty a potře-
tí se prosadil z brejku 5 minut 
před koncem zápasu.

TJ Tatran Litovel – FC Želatovice 
2:1 (0:1)
Branky: Petr Dragon, Martin Jin-
dra
První body do tabulky si při-
pisujeme z domácího utkání  
s Želatovicemi. Po inkasované 
brance v prvním poločase pří-
mo z rohového kopu jsme obrá-
tili nepříznivý vývoj utkání. Po 
7 minutách druhého poločasu 
srovnal po centru z pravé strany 
kapitán Petr Dragon. Vítěznou 
branku z nařízené penalty za 
ruku hostujícího hráče ve vápně 
vstřelil Martin Jindra.

FK Jeseník – TJ Tatran Litovel 0:1 
(0:0)
Branky: Petr Dragon
Z Jeseníku vezeme tři body! Ve 
vyrovnaném zápase se na nás 
usmálo štěstí v samém závěru. 
Během zápasu jsme přečkali 
několik šancí soupeře a ubránili 
první nulu v této sezóně. V na-
staveném čase druhého poloča-
su pak Jindra vrátil míč na levou 
stranu na Kvapila, který si fan-
tasticky zpracoval míč, uvolnil 
se kolem obránce a ve vápně na-
šel na přední tyči Petra Drago-
na. Ten se v zakončení nemýlil  
a přisoudil nám tři body.

Další informace se dozvíte na 
našich webových stránkách 
www.fotbal.tatranlitovel.cz.

Martin Jindra

Litovelští fotbalisté vstoupili do 
nové sezóny krajského přeboru Letošní zahájení koupací sezóny 

na litovelském koupacím biotopu 
bylo velmi rozpačité. Koupaliště 
jsme připravovali, jako každý rok, 
od časných jarních měsíců. Opra-
vovaly se kamenné koberce na 
dně biotopu, nově byla vydláždě-
na plocha pro stolní tenis, natřena 
budova pokladny a jiné.  
V průběhu těchto příprav byla 
Litovel uzavřena do karantény  
z důvodu onemocnění Covid-19, 
a dle následných hygienických 
opatření nebylo vůbec jasné, zda 
se budou moci veřejná koupališ-
tě vůbec otevřít. V měsíci červnu 
vláda ČR vydala vyhláškou pod-
mínky, za kterých je možno pro-
vozovat koupaliště v době pande-
mie. Byl omezen maximální počet 
návštěvníků, určeny rozestupy, 
zvýšené množství desinfekce, 
povinnost přijmout další pracov-
níky – koordinátory.  Desinfekce, 

kterou bylo nutno používat ve vět-
ším množství, není pro koupaliště  
s přírodním způsobem čištění 
vody vůbec příznivá.
I přes komplikace plynoucí  
z těchto opatření jsme se roz-
hodli biotop otevřít 12. června.  
V měsíci červnu, z důvodu ne-
příznivého počasí, navštívilo 
biotop pouze 995 osob. Ani čer-
venec nebyl v letošním roce ke 
koupání příznivý. Deštivé počasí  
a nižší teploty v první polovi-
ně měsíce mnoho návštěvníků 
nepřilákaly. Ke zlepšení došlo  
v druhé polovině července  
a v srpnu, kdy naopak počasí kou-
pání přálo, což se odrazilo pozi-
tivně na celkové návštěvnosti. Za 
celou koupací sezónu navštívilo 
koupací biotop 18 421 osob. Provoz 
na koupališti byl ukončen v neděli  
30. srpna. Těšíme se na Vás  
v příštím roce!       Bc. Jaroslav Erlec

Jaká byla koupací sezóna 2020?

V neděli 6. září pořádalo Turis- 
tické informační centrum Li-
tovel Pěší výlet na Zkamenělý 
zámek.
Nepříliš hezká předpověď po-
časí, která slibovala mírný déšť 
během většiny dne, se naštěstí 
nevyplnila a my si tak mohli užít 

hezký výlet s odpoledním slu-
níčkem v zádech.
Sraz byl na autobusovém nádra-
ží, odkud jsme jeli do Bouzova. 
Odtud se naše skupinka 15 tu-
ristů vydala pěšky po turistic-
ké trase do Javoříčka, kde jsme  
v nově zrekonstruovaných pro-

storách bývalé 
školy navštívili 
expozici při-
pomínající tra-
gickou událost  
z května 1945. 
Prohlídka mu-
zea byla dopl-
něna o zajímavé 
promítání do-
kumentárního 
filmu. Po „leh-
kém“ obědě  
v podobě ope-
čených špe-
káčků nad ohněm jsme vyrazili  
k Javoříčským jeskyním a dále 
naučnou stezkou Špraněk ke 
zřícené skalní bráně nazýva-
né Zkamenělý zámek. V dávné 
minulosti nad bránou stával 
gotický strážní hrádek Branky. 
Odtud jsme pokračovali až do 

Vojtěchova, kde jsme zakončili 
naši 8km procházku příjemným 
posezením v Hostinci U posled-
ního mohykána. 
Všem, kteří se nenechali odradit 
nepříznivou předpovědí počasí, 
děkujeme za účast a těšíme se na 
další rok.                     TIC Litovel

Pěší výlet na Zkamenělý zámek se vydařil!

Pozvánky na házenou

• sobota 10. 10., 9 hod., Tatran 
Litovel – centrum Haná, starší žáci
• sobota 10. 10., 11.30 hod., Ta-
tran Litovel – Karviná A, starší žáci
• sobota 10.10., 13 hod., Tatran 
Litovel – nový Jičín, mladší dorost
• sobota 10. 10., 15 hod., Tatran 
Litovel – Polanka n. O., starší dorost
• sobota 10. 10., 17 hod., Tatran 
Litovel – Strakonice, muži
• neděle 11. 10., 14 hod., Tatran 

Litovel – nový Jičín, junioři
• sobota 24. 10., 13 hod., Tatran 
Litovel – Rožnov p. R., mladší dorost
• sobota 24. 10., 15 hod., Tatran 
Litovel – Vsetín, starší dorost
• sobota 24. 10., 17 hod., Tatran 
Litovel – chodov, muži
• neděle 25. 10., 14 hod., Tatran 
Litovel – Rožnov p. R., junioři
Všechna utkání se konají na hale zŠ 
Vítězná.
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

 střední Morava 
106.8 FM | R-OL

Talk  show!
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TYP CVIČENÍ DEN HODINA MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBA TELEFON

Ranní fitness pondělí 8.30 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Individuální cvičení pondělí 9.00 Fit - centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

cvičení po porodu pondělí 9.30 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Jumping pondělí 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Funkční trénink pondělí 17.40 zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

TRX – DRUM FIT pondělí 18.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Balanční posilko pondělí 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Ženy I pondělí 19.00 Sokolovna – tělocvična V. Machalová 606 511 735

Mix aerobic pondělí 19.00 Fit - centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Mix aerobic úterý 9.00 a 17.00 Fit - centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

zdravá záda úterý 16.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

TRX s posilováním úterý 17.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Jumping úterý 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Kondiční zdravotní cvičení úterý 17.00 Sokolovna – tělocvična A. Gruntová, J. Svojanovská 606 511 735

Jóga úterý 18.00 zŠ Jungmannova M. Stratil 736 131 722

Jóga dle Tichanovského úterý 18.00 Sokolovna – tělocvična 606 511 735

TRX s posilováním úterý 18.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Pilates úterý 18.50 zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Aqua aerobic úterý 19.00 Plavecký bazén při zŠ Vítězná D. němcová 739 557 878

Pilates úterý 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

TRX úterý 19.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Mix aerobic středa 15.00 a 19.00 Fit - centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

TRX s posilováním středa 16.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Kruhový trénink středa 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

TRX s posilováním pro začátečníky  
a mírně pokročilé 

středa 17.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

TRX s posilováním středa 18.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Jumping středa 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Ženy II středa 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Smékalová 606 511 735

cvičení s Denisou středa 19.00 Mc Rybička D. němcová 739 557 878

zdravá záda čtvrtek 8.30 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

cvičení po porodu čtvrtek 9.30 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Břišní tance čtvrtek 13.30 Fit - centrum Ilona Kohoutová MUDr. Dragounová 777 249 158

Individuální cvičení čtvrtek 15.00 Fit - centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping power čtvrtek 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

TRX – DRUM FIT čtvrtek 17.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Funkční trénink čtvrtek 17.40 zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Power jóga čtvrtek 18.00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

TRX čtvrtek 18.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Kruhový trénink čtvrtek 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Mix aerobic čtvrtek 18.15 Fit - centrum Ilona Kohoutová D. němcová 739 557 878

Aerobní cvičení čtvrtek 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Kohoutová 606 511 735

TRX pro začátečníky čtvrtek 19.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Pilates + aerobic pátek 9.00 Fit - centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Body fitness pátek 17.40 zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Jemné protahovací cvičení s meditací pátek 18.00 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Posilovací kruháč sobota 7.30 Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Přinášíme přehled cvičení 2020/2021 Více informací o cvičení na jednotlivých tel. číslech. 
Kapacita cvičení může být již naplněna. 



Beseda „Město v karanténě“

V pátek 4. září se v litovelském muzeu konala beseda Město  
v karanténě. Jak název napovídá, hlavním tématem byla 

březnová izolace našeho města a místních částí. Ve svém poví-
dání zavzpomínal starosta města Viktor Kohout a místostarosta 
města Mgr. Lubomír Broza. Promítaly se fotky, videa, vystaveny 
byly výtvory z doby karantény, roušky či různé výstřižky novin.


