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Šachový turnaj  

Přinášíme Vám vítězné fotografie letní foto-
soutěže, která se konala v TIC Litovel v rámci 

činnosti Informační sítě Europe Direct 
(MEIS Litovel). 

Jiří Králík – foto České středohoří – Ranná

Radka Minksová – foto Hřejivé srdce v zasněžené 
krajině Jeseníků

Marie Vykydalová – foto Za šípkovým 
keřem…Sovinec

Potěšte své oči 
krásnými fotkami 

naší přírody
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Vážení a milí čtenáři,

    tentokrát toho místa tady moc nemám, ale mám na 
Vás v této hloupé době stejně jen jednu prosbu: dávej-
te na sebe pozor a buďte opatrní! Zdraví je to nejdůle-
žitější, co máme!            Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. listopadu 2020. Uzávěrka příštího vydání je 18. listopadu.

Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle.  
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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.
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Spousta z Vás čtenářů si možná 
pamatuje na dobu, kdy Charita 
v Litovli v době jarní koronavi-
rové pandemie poskytovala ná-
kupy seniorům, nemohoucím 
osobám a osobám v karanténě. 
Nyní jsou opět obnoveny tyto 
služby, a to proza-
tím pouze osobám 
v karanténě, kterým 
nemůže zajistit ná-
kup nikdo z rodiny 
nebo nejbližšího 
okolí. V případě 
potřeby nákupu po-
travin či léků kon-
taktujte Charitu  
v Litovli, a to na te-
lefonním čísle – 585 
341 444 nebo 604 
692 260. Objednáv-
ky jsou přijímány  
v dopoledních ho-
dinách, nejlépe den 

dopředu. Více informací k zpro-
středkování nákupu Vám sdělí 
pověřený pracovník po telefonu.
Vám všem přejeme jménem 
Charity v Litovli a jejích pracov-
níků pevné zdraví. 

Charita Litovel

Charita v Litovli zprostředkuje 
nákupy osobám v karanténě

Litovel postihla v říjnu velká voda... Podívejte se na fotky. 

Ve čtvrtek 8. října proběhlo dal-
ší jednání s Litovelskou cukro-
varnou, a.s. Jednání se zúčastnil 
Ing. Leopold Klabal, předseda 
představenstva, a Ing. Václav 
Řehák, ředitel.
Ing. Řehák informuje, že dne  
16. září byla zahájena řepná 
kampaň. V souvislosti s realizací 
akce „Průtah Litovlí Unčovice – 
Dukelská“ vznikly určité problé-
my se zásobováním, které se již 
podařilo vyřešit. Ing. Řehák in-
formuje, že převážnou část řepy 
získávají z Uničovska z důvodu 
snazšího dovozu. Pan ředitel 
dále hovoří o projektu čistírny 

odpadních vod (ČOV). V sou-
časné chvíli se čeká na vydání 
stavebního a územního rozhod-
nutí. Pokud bude toto povolení 
včas vydáno, je předpoklad, že 
na jaře r. 2021 bude zahájena vý-
stavba Čističky odpadních vod. 
Realizace samotné stavby bude 
mimo jiné záviset na vlastních 
finančních prostředcích. Aktu-
álně klesla poptávka po cukru. 
Jedním z důvodů je dovoz cukru 
z Polska. Dle Ing. Řeháka je nyní 
nejdůležitější, aby se uskutečni-
la výstavba reaktoru (I. etapa), 
čímž by se zabránilo vzniku zá-
pachu.                                           red.

Litovelská cukrovarna informuje
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I přes nepřízeň počasí práce na stavebních projektech města pokračují

Jak dopadly volby do Zastupitelstva kraje a do Senátu ČR?

Oprava fasády Sokolovny v Unčovi-
cích (foto vlevo nahoře)
Předmětem této veřejné zakáz-
ky je oprava fasády Sokolovny  
v Unčovicích včetně zateplení, dle 
projektové dokumentace. Práce 
měly být rozděleny s ohledem na 
finanční možnosti města na dvě 
etapy – v r. 2020 měly být prove-
deny práce v objemu 2,5 milionu 
vč. DPH. Na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města byly doplně-
ny finanční prostředky na pokrytí 
celé akce v tomto roce. Po dohodě 
s dodavatelem tak bude celá akce 
hotová letos během listopadu.

Rekonstrukce lesní cesty za lesní 
školkou
Tato komunikace slouží jako 
páteřní lesní cesta, na kterou 
jsou napojeny ostatní lesní ces-
ty. Úsek začíná od parkoviště  
u fotbalového hřiště, pokračuje 
podél skládky dřeva, lesní školky  
a dále do lesa, kde je úsek ukončen 
točnou. Celková délka opravované 
komunikace je 1 768 m. 
Výsledkem opravy bude rekon-

struovaná lesní asfaltová komuni-
kace včetně odvodnění. Realizací 
projektu se docílí požadavku na 
celoroční, bezpečnou sjízdnost 
zájmové komunikace, což je roz-
hodujícím faktorem pro efektivní 
a hospodárné využití předmětné 
cesty, zejména při odvozu dřevní 
hmoty z okolních lesních porostů 
ve vlastnictví žadatele.

Stavba nového sběrného dvora  
v Nasobůrkách
Pokračuje se i na této stavbě – kon-
cem října se začalo stavět obvodo-
vé zdivo provozní budovy. Tomu 
samozřejmě předcházela úprava 
zemní pláně, výkopové práce, pří-
prava základové spáry, pokládka 
zemnícího vodiče, vylití betonu 
do bednění základových pasů, po-
kládka průchodů inženýrských sítí 
– pro přípojky, příprava základové 
desky – hutnění po vrstvách štěr-
ků, příprava ocelových armatur  
a samotné zalití základové desky 
betonovou směsí. Dále pokládka 
izolací proti zemní vlhkosti pod 
zdivo a vyzdění cihelných bloků.  

V zadní části pak došlo k přípra-
vě a zhotovení betonových patek 
pro stavbu ocelového přístřešku.

Rekonstrukce hygienických pro-
stor na Poliklinice (2x foto vpravo 
dole)
Ve čtvrtek 15. října byla ukonče-
na „Rekonstrukce hygienických 
prostor – Poliklinika Litovel, 
Kollárova 664/1“. Celková cena 
za dílo činila 2 953 449,66 Kč vč. 
DPH. 

Rekonstrukce zastávek Litovel- 
město a Myslechovice (foto vlevo 
dole)
V Myslechovicích došlo k odstra-
nění starého nástupiště včetně 
dosluhujícího přístřešku. Nové 
nástupiště o délce 60 m bylo 
vybudováno jako bezbariérové. 
Velikou změnou je i to, že nástu-
piště je na opačné straně než byli 
cestující zvyklí – nyní tak nemusí 
na cestě k vlaku přecházet přes 
koleje. Byly vybudovány nové 
přístřešky včetně nového osvětle-
ní, dále nový chodník k Haňovi-

cím, provedly  se terénní úpravy 
na obou stranách kolejiště. 
Na zastávce Litovel-město bylo 
vybudováno totožné bezbarié-
rové nástupiště (délka, přístřeš-
ky, osvětlení) jako v Myslecho-
vicích. Ke zprovoznění došlo  
k 30. říjnu. Vybudoval se i nový 
železniční přejezd včetně zpevně-
ní přístupové cesty od Komárova. 
Staré nástupiště bude po zpro-
voznění nového sneseno a dojde  
k částečnému předláždění přístu-
pových cest. Financováno: Sprá-
va železnic s. o.

Revitalizace požární nádrže  
v Myslechovicích (foto vpravo na-
hoře)
Od července probíhá realizace 
projektu Revitalizace požár-
ní nádrže v Myslechovicích.  
V současné době probíhají úpra-
vy břehů nádrže a vybudování 
nového požeráku (výpustného 
zařízení). Veškeré práce by měly 
být ukončeny do konce listopadu 
tohoto roku a město Litovel vy-
jdou na necelé 3 mil. Kč.           red.

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
17 7 864 2 894 36,80 2 889 2 848

Volby do Zastupitelstva kraje v Litovli  
(1. tabulka) vyhrálo ANO 2011 (736 hla-
sů), na 2. místě se umístili PIRÁTI a STA-
ROSTOVÉ (561 hlasů), 3. byli Spojenci 
pro Olomoucký kraj (471 hlasů). První 
kolo voleb do Senátu ČR (2. tabulka) vítěze 
nepřineslo. V druhém kole u nás zvítězil 
Marek Ošťádal, s 1 191 hlasy porazil Ing. 
Jana Zahradníčka, který dostal 436 hlasů.

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
1. kolo 17 7 864 2 774 35,27 2 760 2 700

2. kolo 17 7 860 1 629 20,73 1 628 1 627
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Telefon je ohromná věc. Pan Bell 
by jistě žasl nad vývojem, jakým 
jeho vynález prošel. Z velkých 
ústředen, objemných skříní až po 
předmět, který se vejde do kapsy; 
mobilní telefon. Je stále po ruce 
a zajišťuje nám pohotové a rychlé 
spojení opravdu s celým světem. 
Nevýhodou je, že nás jeho pro-
střednictvím někdy obtěžují pro-
dejci čehokoliv, kteří naše číslo 
získali kdovíjak.

A tak, když mi 1. října mobil za-
zvonil, očekávala jsem nabídku 
něčeho, co mi rozhodně zlepší 
zdraví a bez čeho bych nemě-
la žít. Jenže se ozvalo: ,,Chcete 
hada? Dám vám hada!“ Klesla 
jsem na židli: ,,Jakého hada a na 
co? Co s ním budu dělat? Nemám 
ho ani kam dát.“ Reakcí na můj 
,,duchaplný projev“ byl veselý 
smích a slovní vodopád. ,,Tady 
Richter ze Třech Dvorů a toho 
hada mám ve sklenici v lihu. Na-
šel jsem ho ležet na cyklostezce  
u našeho hřiště. Mohla byste ho 
zanést třeba do školy nebo ně-
kam, aby ho mohly vidět děcka. 
Vždyť ho v přírodě normálně ne-
uvidí. Dovezu vám ho zítra. Bu-
dete doma?“ Hlesla jsem ,,ano“, 
v telefonu to cvaklo a rozhostilo 
se ticho. Nevěřícně jsem zírala 
na tu věcičku v ruce a bezmyš-
lenkovitě hlesla. ,,Zítra budu mít 
hada.“ Otázka – a co s ním bu-
deš dělat – zůstala bez odpovědi.
Následující dopoledne byla ,,vý-
hrůžka“ splněna. U branky stál  
s širokým úsměvem a hadem ve 
sklenici pan Richter. ,,Tož toť ho 
máte a něco s ním udělejte. Víte, 
přece jsem ho tam nemohl nechat 

ležet. Hleďte, jak je hezký.“ Má 
pravdu. Na sklenici svítí sluníč-
ko a stříbřité šupiny na pravi-
delných závitech hadího těla ho 
odráží jako zrcátka. V jednom 
místě jsou šupiny trochu zved-
nuté, možná místo úrazu. Pře-
mítám, v čem je asi naložený? 
Silně pochybuji, že v lihu. Opět 
zazní smích: ,,To víte, že ve slivo-
vici; ta se hodí na všechno. Kde 
bych vzal honem špiritus.“ Ještě 
jednou mi zdůrazní, ať je někde 
u dětí, zamává na rozloučenou  
a je pryč. A já jdu pátrat, co 
vlastně v té slivovici je.
Beru na pomoc odbornou kni-
hu a tam je vyobrazen a popsán 
přesně ten exemplář, který po-
zoruji: užovka hladká, sucho-
milný had s titulem Plaz roku 
2018. Napadá mě, jestli naše 
CHKO vůbec ví, že se u nás vy-
skytuje. Tak se vydám nejdříve 
tam, určitě se dozvím další zají-
mavosti... A taky že ano ☺.

Užovka hladká
V Litovelském Pomoraví jsme 
o užovkách hladkých ještě před 
cca 10 lety neměli vůbec žádné 
zprávy. První pozorování po-
cházejí z Třesína a z oblasti ko-
lem železničního tělesa u obce 
Moravičany. Podél železničního 
náspu se jich pak našlo více, ale 
vždy jen nedaleko od této obce. 
Nález u Třech Dvorů je proto 
velmi zajímavý. Lze jej vysvětlit 
dvěma způsoby. Buď zde užov-
ka hladká byla již dlouho, ale 
unikala pozornosti, nebo jde  
o druh šířící se v důsledku otep-
lování probíhajícího v posled-
ních letech. Osobně považuji 

za pravděpodobnější vysvětlení 
druhé, protože nejrůznějších 
výzkumů v Litovelském Pomo-
raví probíhalo vždy poměrně 
dost a všechny nálezy jsou da-
tované až do posledních let. Ne-
mluvě o tom, že je známo více 
živočichů, kteří se v důsledku 
oteplování šíří i do míst, odkud 
dříve známi nebyli. Asi nejzná-
mějším příkladem je kudlanka 
nábožná, původně velmi vzácný 
druh žijící jen na jižní Moravě, 
dnes rozšířený téměř plošně 
po celé Moravě (jsou už známé  
i z Jeseníků – např. z Rejvízu 
nebo Karlovy Studánky).
Užovka hladká není jedovatá  
a je nejmenším ze 4 druhů hadů, 
kteří v ČR žijí. Dorůstá obvykle 
jen mezi 50 a 70 cm, a žije po-
měrně skrytě. Díky tomu není 
veřejnosti příliš známá. Roz-
hodně známější (i mnohem čas-
tější) je užovka obojková, dorůs-
tající více než 100 cm.
Užovka hladká je opravdu dru-
hem vyhledávajícím sušší, tep-
lejší a slunnější stanoviště, ty-
pickým biotopem jsou kamenité 
svahy s řídkou, křovinnou ve-
getací nebo slunné lesní okraje. 
Nevyhýbá se však ani náhrad-
ním biotopům vytvořeným člo-
věkem, jako jsou např. náspy že-
lezničních těles, opuštěné lomy 
a pískovny nebo staré rozbořené 
zídky. 
Potravně je vázána hlavně na 
jiné druhy plazů – loví ještěr-
ky, slepýše i jiné hady (včetně 
vlastního druhu). Chytá však  
i drobné savce a větší hmyz. Za-
jímavý je způsob rozmnožování. 
Na rozdíl od užovky obojkové, 
kladoucí vajíčka, z nichž se po 
delší inkubaci líhnou mláďata, je 
užovka hladká tzv. vejcoživoro-
dá. To znamená, že vývoj vajíček 
probíhá v těle matky, a mláďata 

opouštějí průsvitné vaječné oba-
ly buď při kladení, nebo chvíli 
po něm. Zimní období přečká-
vají hluboko pod zemí, k zimní-
mu spánku využívají opuštěné 
nory hlodavců, skalní štěrbiny 
nebo dutiny v kořání stromů.
S ohledem na stav populací  
v naší přírodě jsou všechny dru-
hy plazů zařazeny mezi zvláště 
chráněné druhy, užovka hladká 
konkrétně do kategorie „silně 
ohrožené druhy“ (druhý nej-
vyšší stupeň ochrany). Prakticky 
to znamená, nejen že nelze tyto 
živočichy bez výjimky chytat, 
chovat doma nebo dokonce zra-
ňovat nebo usmrcovat, ale nelze 
ani likvidovat jejich sídla nebo 
držet mrtvé jedince uvedených 
druhů. Na druhou stranu by sa-
mozřejmě byla obrovská škoda, 
nezaznamenat tento velmi zají-
mavý nález. Předání nálezu na 
Správu CHKO proto rozhodně 
nelze považovat za překroče-
ní zákona, nálezci i zde velmi 
děkujeme (Správa CHKO LP 
samozřejmě vlastní výjimku  
k držení těchto mrtvých jedin-
ců). Užovku jsme předali kurá-
torům zoologické sbírky Vlas-
tivědného muzea v Olomouci, 
kteří rychle zajistili její správnou 
konzervaci. Jsme domluvení, že 
v rámci některé z akcí pro veřej-
nost, které budeme v budoucnu 
pořádat, je možné tento exem-
plář vypůjčit a zájemci tak bu-
dou moci na vlastní oči tuhle 
první známou litovelskou užov-
ku hladkou spatřit.

Foto vpravo nahoře: V. Holec  – 
užovka hladká v přírodní rezer-
vaci Kačení louka u Moravičan, 
foto vlevo dole: Marie Hrubá
Text: Marie Hrubá a O. Dočkal, 
AOPK ČR, Správa CHKO Lito-
velské Pomoraví

Výjimečný nález u Tří Dvorů
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V sobotu 3. října lovili rybáři  
v Litovli rybníky. To není nic ne-
obvyklého. Byla v nich spousta 
ryb – to taky není nic překvapi-
vého. Byla tam ale i jedna želva. 
Jde o želvu nádhernou (Tra-
chemys scripta elegans), délky 
cca 20 cm. Tato želva pochází  
z Ameriky, a u nás je celkem 
často chována v domácích 
akvateráriích, ale i v zahrad-
ních jezírkách. Jak se do rybní-
ka dostala? Možnosti jsou dvě. 
Buď omylem utekla chovateli, 
nebo přerostla jeho prostorové 
možnosti (velikost akvaterária)  
a byla sem záměrně vypuštěna. 
Těmito cestami se každoročně 
do volné přírody (nejen ČR) do-
stává spousta želv nádherných  
a na řadě lokalit nepříznivě 
ovlivňují populace původních 
druhů (např. tím, že loví ohro-
žené obojživelníky). V Litovel-
ském Pomoraví (i v samotné 
Litovli) nejde zdaleka o první 
nález, a je prakticky jisté, že ne-
jde ani o nález poslední. 
Chov dospělých jedinců je  

z hlediska podmínek i náro-
ků na výživu jednodušší než  
u mláďat, jen je potřeba přimě-
řeně větší ubikace. Zahradní 
jezírko je ideální, jen je potřeba 
zamyslet se nad rizikem úniku. 
Vnitřní (velké!) akvaterárium 
by ideálně mělo být opatřeno 
kvalitní filtrací, jinak se bude 
obtížněji udržovat kvalita vody. 
V zimním období mohou 
tyto želvy zimovat. Zvládají to  
i v zahradním jezírku, pokud je 
dostatečně hluboké, voda čistá 
a želva je v kondici. Jinak lze 
zimování zkrátit (řízeným zi-
mováním ve chladném sklepě), 
nebo i vynechat a držet želvu  
v aktivitě i přes zimu.  Další 
informace o chovu lze nalézt  
v běžně dostupné teraristické li-
teratuře i na internetu. 
Pokud se mezi čtenáři Lito-
velských novin najde zájemce  
o chov této želvy, ozvěte se pro-
sím na ondrej.dockal@nature.
cz – rád ji přenechám. Jen pro-
sím: opravdu pouze vážný zá-
jemce o chov. Želva je poměrně 

d l o u h o v ě k á , 
tahle může žít 
klidně ještě 10 
i více let, takže 
její pořízení je 
dobré si pořád-
ně promyslet.
Ondřej Dočkal, 
AOPK ČR, 
Správa CHKO 
Litovelské Po-
moraví 

Neobvyklý úlovek litovelských  
rybářů – máte zájem?

InzERcE

Co nového v Infocentru? 
Výsledky fotosoutěže
Od 1. července do 
30. září probíhala 
v Turistickém in-
formačním cent-
ru Litovel soutěž  
o nejhezčí fotografii 
z míst Evropské unie 
(včetně ČR) v rámci 
činnosti Informační 
sítě Europe Direct 
(MEIS Litovel). Od-
borná porota vybrala 
tři fotografie, jejichž 
majitelé získávají věcný dárek 
(cestovní tašku). 
Výherci se stali: pan Jiří Králík 
s fotografií Českého středohoří 
– Ranná, dále paní Radka Mink-
sová s fotografií Hřejivé srdce  
v zasněžené krajině Jeseníků a paní 
Marie Vykydalová s fotografií Za 
šípkovým keřem…Sovinec. Všem 

moc blahopře-
jeme. 
Vítězné foto-
grafie spolu  
s dalšími bu-
dou k vidění  

v Infocentru od 18. do 30. lis-
topadu. Všem, kteří zaslali své 
fotografie, děkujeme, zastavte 
se (od 18. do 30. 11.) osobně za 
námi do Infocentra pro drobný 
dárek za účast.

Francouzský den
Za zpřísněných hygienických 
podmínek proběhl v TIC Litovel 
ve středu 14. října Francouzský 
den. Návštěvníci, kteří přišli bě-
hem dne do TIC, si mohli vyluš-
tit kvíz a za vyplnění si s sebou 
odnesli drobný dárkový balíček. 
Celková atmosféra byla zpří-
jemněna reprodukovanou fran-
couzskou hudbou.
Na celou činnost MEIS Litovel  
v roce 2020 finančně přispěl 
Olomoucký kraj.

Nové suvenýry v TIC
Turistické informační centrum 
Litovel rozšiřuje nabídku svých 
suvenýrů. Tentokrát jsou zaměře-
ny na sběratele retro poštovních 
známek a odznaků.       TIC Litovel

Máte doma kovové, keramické, 
skleněné či jakékoli jiné zvon-
ky a zvonečky, kterými byste 
rádi někomu udělali radost? 
Nezisková organizace Amelie 
vyhlašuje sbírku 
zvonečků, která 
trvá do 23. lis-
topadu. Výtěžek  
z jejich násled-
ného adventního 
prodeje bude vy-

užit na provoz Centra Amelie, 
které poskytuje psychosociální 
pomoc onkologicky nemocným  
a jejich blízkým. Zvonky mů-
žete buď přinést do Infocentra 

Litovel nebo zaslat 
na adresu Amelie,  
z. s., Horní náměs-
tí 367/5, Olomouc, 
779 00. Děkujeme 
za vaši podporu.  

Amelie  z. s.

Sbíráme zvonečky pro Amelii
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Muzeum Litovel informuje
Nouzový stav a omezení shromažďování na 
maximálně šest osob nám nedovolí osob-
ní sdílení poznatků na plánovaných akcích.  
A tak nám dovolte alespoň malé ohlédnutí za 
událostmi, které se ještě povedlo realizovat.
Doslova na poslední chvíli před zpřísňováním 
opatření se nám podařilo otevřít novou výsta-
vu rodokmenů. Ve čtvrtek 1. října za účasti 
paní Heleny Voldánové z České genealogické 
a heraldické společnosti v Praze, pana Josefa 
Řimnáče, člena genealogické sekce Vlastivědné 
společnosti muzejní v Olomouci, starosty měs-
ta Litovle Viktora Kohouta a pozvaných hostů 
byla v 16 hodin výstava Rodokmeny slavnost-
ně zahájena. O hudební vystoupení se postarali 
dva žáci Základní umělecké školy Litovel pod 
vedením pana učitele Jiřího Kováře. 
V druhé části od 17 hodin, na kterou přišlo 
hodně členů Muzejní společnosti Litovelska  
a příznivců litovelského muzea, jsme v sále vy-
slechli přednášku „Rodopis, koníček na celý 

život“ v podání paní Heleny Voldánové. Ně-
kteří účastníci si dělali i poznámky na papír, 
jiní využili příležitosti ke konzultaci svých 
problémů se zpracováním rodokmenů. 
V sobotu 3. října se uskutečnila komento-
vaná prohlídka v Mladečských jeskyních 
s brněnským archeologem doc. Marti-
nem Olivou. Ve spolupráci s olomouckou 
Vlastivědnou společností muzejní přišlo  
38 účastníků, kteří se dozvěděli přímo na 
místě informace od odborníka, který zde 
prováděl archeologický výzkum a o Mla-
dečských jeskyních hodně publikoval. 
Ostatní program je zatím přesunut na listo-
pad, případně prosinec. Tradiční vycházka po 
litovelském hřbitově s komentářem paní Ma-
rie Hrubé byla stejně jako v květnu zrušena  
s tím, že připravený program hodláme  
uskutečnit v květnu 2021.

• úterý 10. listopadu od 14 hodin – 
Den válečných veteránů  
v Litovli a místních částech
Členové Výboru MSL objedou  
v předvečer svátku tradiční místa 
dle časového harmonogramu uve-
deného na pozvánce. Budeme rádi, 
když s námi vzpomenete na hrdiny 
i padlé a zapálíte si aspoň svíčku ve 
vašem bydlišti.

• středa 11. listopadu od 17 hodin 
– Rod Špručků a dějiny Unčovic –  
beseda 

Tvorba rodokmenu na konkrétním příkladu 
selského rodu z Unčovic v podání člena MSL 
MVDr. Františka Melichara Špručka.

• středa 18. listopadu od 17 hodin – Archivní 
prameny pro tvorbu rodokmenů – beseda 
Základní orientace v problematice a čtení zá-
znamů pod vedením Mgr. Ivany Kubíčkové, ar-
chivářky Státního okresního archivu Olomouc 
a členky MSL.

V souvislosti s uzavřením Muzea Litovel pro 
veřejnost (od 12. října 2020) jsme se rozhodli 
plánovanou výstavu o starých vánočních ozdo-
bách přeložit až na konec roku 2022. Do konce 
roku 2020 máte příležitost navštívit aktuálně 
instalovanou výstavu Rodokmeny, příp. dopro-
vodný program k ní. V době uzávěrky Litovel-
ských novin není známo, kdy se muzea znovu 
pro veřejnost otevřou a zda bude možno výše 
uvedené besedy uskutečnit. Aktuální info bude 
na www.muzeumlitovel.cz.  Litovelští muzejníci

Zhruba před rokem jsme zažívali akci Archeo-
logický podzim na Litovelsku. Muzejní společ-
nost Litovelska, z. s. zorganizovala za pomoci 
pracovníků archeologické sekce Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého celý soubor akcí 
na propagaci archeologie. Hlavním činem 
bylo vydání publikace „Výpravy za litovelskou 
archeologií“, mezi jejímiž autory byli i členové 
MSL. Vydání této publikace doplnila v Muzeu 
Litovel stejnojmenná výstava. Tyto dva poči-
ny doprovodily práce se školními skupinami  
a laickou veřejností formou tvůrčích dílen, 

přednášek, vycházek i oslavy Mezinárodního 
dne archeologie. Celý projekt pokračoval v roce 
2020 a v důsledku koronaviru pokračuje stále. 
O všech těchto popularizačních aktivitách jsme 
Vás informovali. Vše to zabralo mnoho hodin 
příprav velkého autorského týmu, kterému 
jsme chtěli poděkovat. Jednou z nabízených fo-
rem bylo i přihlášení archeologického projektu 
do celorepublikové konkurence, což se stalo na 
konci ledna 2020.
Jarní omezení v důsledku koronaviru odlo-
žilo samotné vyhlášení výsledků na pozdější 
dobu. Dne 8. září 2020 jsem jakožto předseda 
Muzejní společnosti Litovelska, z. s. obdržel  
z Archeologického ústavu Akademie věd Čes-
ké republiky pozvání na udělování cen. Společ-
ně s Ing. Radovanem Urválkem a Dr. Zuzanou 
Strakošovou jsme se slavnostního vyhlášení 
výsledků účastnili. 
Udělování druhého ročníku Cen Karla Absolo-
na „Zlatý mamut“ za popularizaci archeologie 
se uskutečnilo v pondělí 21. září 2020 v br-
něnském Pavilonu Anthropos. Tento společný 
projekt Archeologického ústavu Akademie věd 
České republiky Brno, Moravského zemského 
muzea a Ústavu archeologie a muzeologie Fi-
lozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
si klade za úkol motivovat archeology ze všech 
institucí k propagaci, prezentaci a popularizaci 
archeologické práce v očích laické veřejnosti. 

Většina archeologů je zaměstnána terén-
ním výzkumem (exkavací), následným 
zpracováním artefaktů, vědeckou interpre-
tací nálezů, mnohdy výukou na vysokých 
školách, ale často i administrativní prací. 
Na to nejdůležitější – prezentaci výsledků 
pro veřejnost, jim nezbývá mnoho času.  
O to důležitější se jeví jako nutné ocenit 
výjimečné projekty na poli popularizace ar-
cheologie. Cena se uděluje v různých kate-
goriích – akademické, studentské, muzejní,  
z nichž každou garantuje jeden z partnerů,  
a jsou oceňovány tři nejlepší výsledky. 
Náš projekt byl poněkud nepřesně zařazen 
do nejbližší možné kategorie – muzejní. Zde 
letos zvítězil projekt velké krajské institu-
ce – Muzea Vysočiny Jihlava – výstava Svět 
středověkých her (dnes i putovní) s bohatým 
knižním katalogem. Druhou cenou byla oce-
něna dvacetiletá práce Archeoparku pravěku 
ve Všestarech. V porovnání s předchozími  
a s řádově menším rozpočtem třetí místo ob-
sadila Muzejní společnost Litovelska, z. s. se 
svým projektem Archeologický podzim na 
Litovelsku, což považujeme za velký úspěch. 
Zajímavostí je, že cenu pro brněnské pořa-
datele vytvořila členka Muzejní společnosti 
Litovelska, občanka města Litovle, Mgr. Pavla 
Strakošová. 

Mgr. Robert Najman, předseda MSL

Archeologický podzim 2019 zabodoval v soutěži Zlatý mamut



Ze společnosti

Odešli
22. 9.  Leopold Mrázek z Litovle (68 let)
28. 9.  zdenka Slouková z Litovle (90 let)
  3. 10.  Ladislav Prázdný z Litovle (76 let)
  5. 10.  Jaroslav Podhorný z Červenky (73 let)
12. 10.  Anna coufalová z Litovle (75 let)
13. 10.  Josef Šmoldas z Měrotína (56 let)
16. 10.  Lubomír Kolečář z Litovle (80 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop. 

Přišli na svět  
  7. 7.  David Dostál z Litovle
12. 7.  Olívia Černá z Litovle 
19. 7.  Tobiáš Vorel z Rozvadovic

21. 7.  natálie Frištenská z Litovle 
26. 7.  Jan Škurek z Litovle
27. 7.  Bibiana Baláková z Litovle
27. 7.  nikola Mrňková z Litovle 
  4. 8.  Lukáš Kočařík z Litovle
12. 8.  Šimon Mrtýnek z Litovle 
19. 8.  Dominik Švec z Litovle
25. 8.  Ema Jurášová z Litovle

Byli oddáni
25. 9.  Kateřina zendulková z Mohelnice
  a Miroslav Svačina z Mohelnice
10. 10. Kamila Pajtlová z Litovle
  a Jiří Duda z Litovle
Přejeme novomanželům hodně štěstí!
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Ve středověku bylo běžné, že každá země, do-
konce i každé větší obchodní město mělo svoji 
vlastní délkovou míru. Proto se stalo zvykem, 
že na náměstích (zpravidla ve zdivu radnic) bý-
val umístěn etalon (měřidlo, ztělesněná míra) 
závazný pro trhovce i kupující.
Historická délková míra sáh je antropometric-
ká délková míra, původně délka vodorovného 
rozpětí ramen dospělého muže od špiček prstů 
ruky jedné ke špičkám prstů ruky druhé. Podle 
Ottova slovníku naučného se sáh dále dělil na 
šest stop po dvanácti palcích, Ottova encyklo-
pedie uvádí přibližnou vzdálenost 1,8 metrů, 
přičemž upozorňuje na fakt, že sáh měl v jed-
notlivých dobách rozdílnou délku. Český sáh 
měřil 1,778 m, staročeský 1,793 m a rakouský 
1,896 m.  
Na území České republiky se s velkou prav-
děpodobností dochoval sáh pouze jeden. Je 
upevněn do zdiva vedle vchodu radnice v Telči  
a jeho délka je 1,778 m. Na svislém etalonu 
sáhu obdélníkového průřezu je vyznačena rys-
kami ještě délka jiné staročeské míry – lokte. Při 
detailním pohledu na etalon jsou kromě rysek 
vidět různorodé prohlubně a jamky nejasného 
původu. Podle bývalého telčského kronikáře 
Oldřicha Zadražila není jasné, odkdy sáh na 
radnici je. Stavebně historický průzkum (1962) 
uvádí pouze „… Z loubí ... se do radnice vchá-
zí původními renesančními vraty. Bez zmínky  
o sáhu jsou práce Historické radnice od Zdeňka 
Fišera a Renesanční stavby B. Maggiho v Če-
chách a na Moravě Jarmily Krčálové. J. Rampula 
v Průvodci Telčí z 1946 zmiňuje jen šroubovitě 
vinutý sloup v přízemí. Karel Paclík v Turistic-
kém průvodci po Telči (1932): ... Nad vraty znak 
města Telče, udělený...(jinak velmi podrobný po-
pis vybavení zasedací síně v té době). Sáhu si ne-
všiml Josef Rampula ani v Domech v Telči, které 
psal cca od roku 1930 do 1962 (Drdácký Aristo-
crat/1999). O sáhu na radnici mlčí i Beringer/
Janoušek v Městě a panství Telč (1891) a nezmi-
ňuje ho ani F. Fromek v Telč po stránce umělec-
ké (1912). A tak zmínku o sáhu jsem našel jen 
v populárně pojatém průvodci Až přijedete do 
Telče Františka Kožíka z roku 1959: ... Vedle vrat 
je železná míra jednoho sáhu s vyznačením lokte  

a značka nadmořské výšky Telče.“ Tato informa-
ce je v podobném znění i v poslední práci Město  
a kámen z roku 2019.
Můžeme tedy konstatovat, že jediným docho-
vaným sáhem, který je k volnému prohlédnutí, 
je pouze ten v Telči. Další se nacházejí v depo-
zitářích muzeí (např. v Národním technickém 
muzeu v Praze je uložen etalon vídeňského 
sáhu z roku 1756, který vznikl na základě tere-
ziánských patentů s cílem sjednotit používané 
míry v habsburské monarchii).
Speciální („monofunkční“) míra mající délku 
jednoho sáhu se dochovala i v Litovli. Je připev-
něná na vratech západního vchodu kostela sv. 
Marka a je evropskou raritou. Sloužila pouze 
jedinému účelu – jako míra pro povinné ur-
čení hloubky hrobu. Kolem kostela sv. Marka  
v Litovli býval hlavní městský hřbitov, který 
připomíná tato zajímavá hrobní míra, upevně-
ná na vratech kostela. Nápisem: 1690 MAAS 
DER TIEFE DER GRABER, určovala povin-
nou hloubku hrobu. Na hřbitově se pochová-
valo až do josefinské reformy – naposledy za-
čátkem 80. let 18. století. Podoba hrobové míry 
je patrná na přiložených fotografiích. 

Všimněte si povrchu měřidla. Předměty 
s ryze praktickou užitnou funkcí nebyly  
v minulosti nijak povrchově esteticky upra-
vovány. Důležitá byla jejich účelnost. Nic-
méně některé železné předměty mají na sobě 
soustavu důlků, rýh, kroužků, které tvoří ur-
čitý dekor, jehož význam je diskutabilní. Je 
třeba uvědomit si, že každý výrobek byl ko-
vářovou vizitkou, každý předmět byl originál 
a výrobce mu věnoval svůj čas a řemeslnický 
fortel. 
Domníváme se, že drobné ornamenty na dol-
ní části hrobové míry by mohly být kovářský-
mi značkami. Vždyť kováři už od středověku 
opatřovali pohledovou stranu svých výrobků 
jednoduchým ornamentem, který nesnižoval 
funkčnost předmětu, nýbrž plnil funkci jaké-
si identifikační značky. Proč má ale litovelská 
míra značky dvě, je otázkou. 
Važme si toho, co nám zde zachovali předci. 
Nejen historické centrum v Telči, zapsané  
v seznamu světového dědictví UNESCO, ale 
i zmíněná litovelská památka ze 17. století si 
zaslouží naši péči a pozornost.
                       Robert Najman, Radoslav Patočka

Dávnou délkovou míru sáh najdete i v Litovli. Kde?

Foto vlevo: na fotografii z roku 2010 byla hrobová míra na levém křídle vrat. Foto uprostřed: na fotografii z roku 2020 
je již hrobová míra na pravém křídle. Foto vpravo: detail hrobové míry

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

Když ještě v listopadu hřmívá, 
úrodný rok nato bývá.

Když krtek v listopadu ryje, 
budou na Vánoce létat komáři.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.



Stalo se v Litovli

• 140 let  
Profesor gymnázia Klement Urban se narodil  
22. 11. 1880 ve Všemině u Vizovic, na Karlově univer-
zitě vystudoval zeměpis, dějepis, učit začal v Prostě-
jově, v letech 1909–1922 v Litovli. Aktivně pracoval  
v mnoha organizacích, měl bohaté jazykové znalosti. 
V r. 1910 byl v Litovli z jeho podnětu založen tenisový 
klub, byl iniciátorem moderních sportů a skautingu, 
loutkář, osvětový pracovník. V r. 1910 začal psát stati  
o evropských zemích do Ilustrovaného zeměpisu 
všech dílů světa Františka Macháta. Procestoval 
řadu evropských zemí, r. 1924 byl povolán minister-
stvem školství do Prahy, kde působil 48 let. zemřel  
1. 3. 1973 v Praze.

• 110 let 
Linhart Fajt se narodil v Jab-
lonném 26. listopadu 1910,  
r. 1934 byl přijat jako městský 
strážník v Litovli. za okupace 
obstarával zbraně pro party-
zánský odboj. S maminkou 
Julií také ukrývali lidi, které 
později posílal přes hranice. Po 
odhalení gestapem musel 18. ledna 1940 emigrovat  
a v březnu přišel do Francie, kde byl zařazen do ná-
hradního vojenského tělesa. Po pádu Francie odjel 
do Anglie a byl přijat k letectvu. Po krátkém čase byl 
odeslán jako mechanik k čsl. bombardovací peruti. 
V roce 1943 si zažádal o letecký výcvik. Jako rotný 
byl přecvičen a zařazen do operační posádky jako 
palubní mechanik. Svými odbornými znalostmi  
a svědomitostí přispěl nemálo k dobrému jménu 
našich letců. 
Dne 17. listopadu 1943 vzlétl z Beaulieu letoun  
s devítičlennou posádkou vedený ppor. Metodějem 
Šebelou. Po téměř 12 hodinách klidného letu byl ve 
výšce cca 200 m nad hladinou moře, což byla obvyklá 
výška, ve které hlídkující letouny operovaly, pravdě-
podobně sestřelen německými stíhačkami. Šebela 
hlásil poruchu motoru, pak už bylo letadlo nezvěstné. 
Všech devět členů bylo později prohlášeno úředně za 
mrtvé. Tělo rotného Fajta bylo vyplaveno na pobřeží 
normandie. K identifikaci těla došlo až při jeho exhu-
maci na americkém 
hřbitově ve Francii  
v Bayeux. Jeho 
hrob najdeme  
v VIII. oddělení,  
v řadě c pod číslem 
19. za jeho činy 
mu bylo posmrtně 
uděleno vyzname-
nání Čsl. válečného 
kříže a byl povýšen 
do hodnosti podplukovníka. 
Text: Lubomír Šik a LN č. 12/2013. Foto hrobu: www.
vets.cz

Na Linharta Fajta vzpomínají synovci 
František a Josef Hetclovi. 

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Těšili jsme se na podzim plný sluníčka 
a společného setkávání na našich ak-
cích. Druhá vlna koronaviru však byla 
rychlejší a zrušila naše plány a akce  
s největší pravděpodobností až do kon-
ce roku. Pěkné počasí střídají mraky  
a dobré zprávy jistě zvítězí nad špatný-
mi. Připomeňme si ty nejlepší akce.
Babičkou roku a Babičkou sympatie se 
15. září stala naše členka paní Marie 
Rozmanová. Zaslouží náš obdiv a ještě 
jednou jí děkujeme za reprezentaci.
Ve středu 30. září připravil ke Dni se-
niorů Městský klub koncert se skupi-
nou Kamelie. Koncert uvedla ředitelka 
Městského klubu Bc. Hana Neumanová.  
Předseda Seniorklubu Lubomír Faltus a mís-
tostarosta Mgr. Lubomír Broza uvítali 170 ná-
vštěvníků. Písničky nás vrátily do časů našeho 
mládí. Děkujeme pracovníkům Městského 
klubu za přípravu akce a vedení města za fi-
nanční příspěvek.
Dne 27. září oslavila spoluzakladatelka Se-
niorklubu v Litovli paní Alenka Machačo-
vá 85 roků. Do dalších let jí přejeme zdraví  
a hodně životního elánu.

V pondělí 5. října se konal V. Zábřežský sed-
miboj a naše sportovní družstvo přivezlo 
bronzový pohár za třetí místo. Kapitán Jaro-
slav Slaný vedl sportovní družstvo ve slože-
ní: Jana Kellnerová, Květuše Poučová, Ladi-
slav Pouč a Milan Rozman. Všem děkujeme 
za reprezentaci. 
Nouzový stav přerušil naši činnost. Přejeme si, 
aby nás nepřepadly žádné infekce ani smutné 
události. Věříme, že se budeme setkávat spo-
lečně ve zdraví v lepších časech.                       mf

Josef Formánek: Kniha o tichu
V očekávaných novinkách Velkého knižní-
ho čtvrtku je také titul autora Úsměvů smut-
ných mužů Josefa Formánka. Kniha o tichu 
je asi nejosobnější autorův román. Píše v něm  
o svých nejbližších, o pádech i vzletech; v pří-
bězích z celého světa vypráví o lásce v jejích 
různých podobách. Kniha o zvláštních náho-
dách, které se stávají, o věcech mezi nebem  
a zemí, o tichu a klidu, o tajemství nalezeném 
v údolí volavek.

Ellison Cooperová: Pohřbení
Druhá z řady výborných detektivek s agentkou 
Sayer Altairovou, která studuje mysl psychopa-
tů. 

Zdeněk Antonín Jirotka: Blues pro žlutého psa
Syn slavného tvůrce Saturnina přichází se sta-
rosvětskou detektivkou z devadesátých let.
Penzista František Vlk se vrací na místo činu 
– do ospalého maloměsta, kde kdysi pracoval  
a kde se zdánlivě zastavil čas. Jenže když si chce 
vychutnat zdejší poklidnou letní atmosféru  
a podlehnout zaslouženému nicnedělání, stane 
se svědkem vraždy mladé ženy.

Máša Kosovskaja: Timova dobrodružství ve svě-
tě bakterií
Naučná kniha určená dětem, sepsaná mikro-
biology, seznamuje nejmladší čtenáře s vědec-
kými poznatky o bakteriích, mikroorganis-
mech, které jsou pro život na zemi nezbytné, 
ale i o bakteriích, které způsobují nemoci.

Iva Gecková: Pekelné příběhy čertí babičky
Čertí babička je pro každé peklo hotový po-
klad – má síly a elánu za sto čertů a se vším si 
ví rady. Chcete se dozvědět, co udělala, když 
odhalila krádež ve spíži, jak vyráběla netopýří 
sádlo nebo kde si v pekle obstarala borůvky do 
koláče?

Další zajímavé tituly: Helena Žáková v románu 
Kdo zastaví déšť píše o Kypru z období boje  
o nezávislost v 60.–70. letech, které vedly  
k rozdělení ostrova; Konec starých časů Car-
men Kornové je druhým dílem románové 
ságy tentokrát z doby poválečného Německa 
nebo detektivní příběh autora Tima Ayliffeho, 
odehrávající se v Austrálii, s názvem Pro vyšší 
dobro, kdy zločin řeší bývalý válečný zpravodaj  
z Blízkého východu.                                                lf
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Čtenář roku
Březnová opatření kvůli koronavirové pan-
demii byla příčinou toho, že se v knihov-
nách, litovelskou nevyjímaje, nemohly 
uskutečnit mnohé plánované akce.  Ve veřej-
ných knihovnách je jarní měsíc řadu let pro-
vázen různými aktivitami na podporu čtení 
a čtenářství a nese podtitul Březen – měsíc 
čtenářů. Tradičním březnovým projektem je 
volba nejlepšího čtenáře roku. Volba je pro 
jednotlivé roky specifická: vytipuje se určitá 
skupina uživatelů knihovny se společným 
znakem, třeba nejlepší čtenář tatínek, nej-
lepší čtenářka babička, nejlepší čtenářská 
rodina. Pro rok 2020 bylo stanoveno, že bu-
deme vybírat nejlepšího čtenáře z řad učite-
lů. Kandidát měl splňovat tato kritéria: být 
sám registrovaným a aktivním uživatelem 
knihovny a také s knihovnou úzce spolupra-
covat v rámci své pracovní náplně. 
Odložené slavnostní ocenění nejlepšího 
čtenáře za rok 2020 se uskutečnilo v úterý  
29. září. Tentokrát jsme netradičně vybra-
li dvě nejlepší čtenářky, paní učitelky Lenku 
Davidovou ze ZŠ Jungmannova a Ivanu Na-
vrátilovou ze ZŠ Vítězná.
Z četných průzkumů a z vlastních zkušeností 
víme, že mladá generace má problémy se čte-
ním jako takovým, s pochopením souvislého 
textu, jeho reprodukcí a s kritickým hodnoce-
ním jeho obsahu. A přitom jsou čtení a orien-
tace v textu pro další život tak potřebné.
Četba dětí by měla mít příklad v rodinách, 
mnozí známe krásné chvilky při večerním 
čtení pohádek. Zároveň je ale také úkolem 
škol a knihoven napomáhat zlepšení v této 
oblasti pomocí různých projektů, kterým se 
zmíněné instituce věnují každá zvlášť, ale 
přesto na tomto poli úzce spolupracují. Uči-
telů, kteří dětem jdou příkladem, předávají 
jim lásku ke knize a trpělivě vysvětlují, jak 
je důležité stále se zdokonalovat ve čtení, je 
jistě mnoho. Někteří jsou ale trpělivější, za-

pálenější. 
Oceněné paní učitelky patří mezi ty nejvíc 
trpělivé, vytrvalé a zapálené. 
Lenku Davidovou a Ivanu Navrátilovou při-
vítala v litovelské knihovně vedoucí Lenka 
Fišrová, nejlepší čtenářky učitelky a výbor-
nou spolupráci s nimi zhodnotila Olga Sie-
glová, pracovnice dětského oddělení. K oce-
nění přišli pogratulovat také místostarosta 
města Mgr. Lubomír Broza a vedoucí Odbo-
ru školství, kultury a sportu Ing. Vlastimil 
Habermann. 
Obě dámy, zkušené pedagožky, poděkovaly 
za ocenění a uvedly, že i ony vidí spolupráci 
s knihovnou jako velmi přínosnou, a to ne-
jen pro začínající čtenáře. Shodly se na tom, 
že kniha je nedílnou součástí jejich volného 
času, zdrojem relaxace, prostě čtou hodně 
a rády. Stejnou lásku ke knihám se snaží se 
střídavým úspěchem vštěpovat svým malým 
svěřencům. 
Děkujeme za jejich práci a přejeme mnoho 
úspěchů ve výchově šikovných malých čte-
nářů.                                                                    

Pasování dětí na čtenáře
Děti z druhých tříd litovelských škol, ZŠ 
Jungmannova a ZŠ Vítězná, byly v minulém 
týdnu slavnostně uvedeny do řad čtenářů. 
Sice tentokrát trochu opožděně, ale přece! 
(I tato akce musela být skrze koronavirovou 
epidemii odložena.) Slavnostní pasování 
dětí na čtenáře litovelské knihovny se letos 
konalo již po desáté. 
Pasování se ujal strašlivý a nebezpečný pi-
rát Hanáckých moří Lindovous. Děti musely 
nejdříve rozluštit nápovědu, která pomohla 
najít větry ošlehanému pirátovi upatlané pi-
rátské brýle. Poté dětem Lindovous vysvětlil, 
jak je důležité umět na moři číst nejen v ma-
pách. Děti mu pak dokázaly, že čtení pro ně 
není žádný problém. Následovalo pasování 
na čtenáře provedené ostrou pirátskou šav-
lí. Zkušený námořní pirát provedl pasování 
citlivě a opatrně. Rádi dosvědčujeme, že ne-
tekla ani čtenářská ani pirátská krev.
Všichni noví čtenáři získali krásné dár-
ky. Přejeme jim nezapomenutelné zážitky  
s knížkami a jejich hrdiny!                                 lf

Pasování dětí na čtenáře či vyhlášení nejlepšího čtenáře – takové byly  
říjnové akce v litovelské knihovně
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Píše se rok 2017 a my se chystá-
me na nejvyšší místo našich cest. 
Je to Passo dello Stelvio, ležící na 
hranicích Itálie a Švýcarska. Ten-
tokrát je cíl mým přáním. Ale 
jak to tak chodí, vždycky se něco 
pokazí. Dva dny před odjezdem 
začal stávkovat Stadion. At’ jsem 
dělal co jsem dělal, pořád byl bez 
výkonu. V sedm večer před odjez-
dem, když už bylo jasné, že ho ne-
přemluvím, jsem musel sáhnout  
k nouzovému řešení. Nezbylo než 
vzít Simsona, na kterém jezdím 
denně do práce. Narychlo pova-
řit nějaké držáky na cyklotašky  
a mamča přešila tankvak (batoh), 
aby držel na nádrži. Nasadit staré 
gumy, co zbyly v šupni po Mus-
tangu místo obutých drapáků. 
Ve 23 hod. nachystáno. Jediný 
náhradní díl mám hlavu a svíčku.

1. den
Klasický vápenkový odjezdový 
rituál a eurová podpora pana 
ředitele Vitoula. Míříme po zná-
mé cestě přes Boskovice, Kuřim  
a Ivančice do znojemské ubytov-
ny Morava. Cesta bez problémů. 
Až na moje lehce ucházející kolo 
a děsně bolavé pozadí. Původní 
potrhané sedlo jsem před pár lety 
vyměnil za internetovou náhradu. 
Už po 20 km nevím, jak si mám 
sednout. I jako ateista se modlím, 
aby se někomu něco pokazilo a já 
mohl aspoň na chvilku sesednout.

2. den
Při ranní snídani u Alberta nám 
Petr sděluje, že se vrací domů. 
Něco na něho leze a po návratu 
z téhle cesty má vyrazit na vysně-
nou dovolenou. Nechce riskovat, 
že nepojede a manželka ho od-
střelí. My zbylí se vydáváme stej-
nou trasou jako ke Grossglock-
neru. Jen se chceme vyhnout těm  
40 km semaforů u Lince. Od Du-
naje uhýbáme na Haag a Steyr. 
Tady jsou zase dost velké kopce  
a před námi bouřka. Tu míjíme  
a už zase po známé trase přijíždí-
me do městečka Attersee ležícího 
u stejnojmenného jezera. Míříme 
do kempu. Ten jsem asi špatně za-
dal a není tam, kde stojíme. Neva-
dí. Jedeme podle směrovek, které 
nás odvádí kousek od jezera do 
velké staré usedlosti. Nikde nikdo. 
Kolem dvora stojí karavany, které 
už zapustily kořeny. Boucháme na 
staré dubové dveře. Ty se s vrzá-
ním otvírají a za nimi na kamen-
né dlažbě stojí bosý křivý dědek. 
Všem nám okamžitě naskakuje 
scéna z majora Zemana – Stud-
na. Vše podtrhuje zatuchlina va-
lící se ze dveří. Jen co postavíme 

stany, přižene se bouřka. Citelně 
se ochladí. Zahříváme se pod pří-
střeškem slivovičkou. Celou noc 
slyšíme monotónní zvuk. 

3. den
Ráno zjišťujeme původce. Malá 
stařičká turbína na potoce za do-
mem. Napájí celý dům. V potoku 
plavou nádherní pstruzi. Chutnají 
jim naše rohlíky. Radek vymě-
ní prasklou špici a už míříme ke 
zkratce na vedlejší jezero Mond-
see. První pořádný kopec. I když 
je ještě chladno, musíme nechat 
stroje oddechnout. Už se zase 
kocháme. Pod námi ještě ospalé 
městečko, modré jezero s oparem 
ležící mezi vysokými skalami. To 
všechno barví do červena vychá-
zející sluníčko. Pokračujeme přes 
Bischofshofen. Mineme odbočku 
na „Gross“ a míříme ke Krim-
melským vodopádům. Jedeme 
širokým údolím. Od silnice na 
obě strany políčka a louky, které 
šplhají nahoru do skal. Na svazích 
jsou rozházené malinké farmičky. 
Ke každé vedou zasukované ces-
tičky. Vůbec nechápeme, jak se  
v zimě dostávají nahoru nebo 
dolů. Od některých vede „lanov-
ka“ až k silnici. Asi zásobování. 
V horách na obou stranách jsou 
zaseklé bouřky. Jen do údolí 
bije pichlavé slunko. Za městem  
Mittersill donutím všechny na-
soukat se do nepromoků. Před 
námi je úplně černo. Jenže cesta 
uhýbá a my jedem pořád v tom 
hicu. Kluci mě určitě milují. Za-
paření dojíždíme až do kempu 
ve vesničce Lahn. Je to hotýlek  
s hospodou a kempem. Jsme je-
diní pod stanem. Jinak samý ka-
ravan. Když majitel vidí, na čem 
jsme dorazili, dává nám slevu  
z 90 € na 50 €. Velmi příjemné. Teď 
už úplně na lehko vyjíždíme na  
5 km vzdálené Krimmelské vo-
dopády. Část vidíme už z dálky. 
U kasy platíme 5 € za vstup. Ze 
všech holek, které potkáváme, 
vidíme jen oči. Z některých ani 
to ne. Všechno muslimové. Jsme 
dole pod třetím posledním stup-
něm padající vody. Hukot je sly-
šet už z dálky. Je problém udělat 
fotku. Obrovské množství vody 
valící se z výšky 145 m zvedá 
mrak vodní tříště. Všechno je 
okamžitě mokré. I tak pár fotek 
uděláme a vydáváme se nahoru 
kolem vodopádů. Celkem měří 
385 m. Jen co si uděláme fotku 
u sochy kozoroha, hory pouští 
bouřku. Bez varování valí voda  
i na nás. Utíkáme aspoň schovat 
bundy a helmy, které leží u strojů. 
Běžíme kolem kasy, kde už nikdo 

není. Platili jsme 10 minut před 
zavíračkou, teď je vstup zdar-
ma. Stojíme nalepení pod pidi 
přístřeškem. Sledujeme provazy 
vody a čekáme na Mirka, který 
neběhá ani v bouřce. Vypadá 
jako vodník Česílko. Nepromo-
ky máme ve stanech. Pořád lije. 
Už není co zachraňovat. Startu-
jeme jen kvůli světlům. Kromě 
Jindry. Tomu nateklo do zapa-
lování. Cesta je pořád z kopce. 
Stavíme ve stylové restauraci, kde 
nad vchodem stojí stará motor-
ka. Venku velká cedule Schnitzel 
(řízek) za 5,90 €. Zůstáváme pod 
pergolou. Přichází číšník a tlačí 
nás dovnitř. Vůbec mu nevadí, že  
z nás teče voda. Hospoda je krás-
ná jako všechno v Alpách. Hlav-
ně se tady topí. Dáváme si pivko  
a ten řízek. V Rakousku je povo-
leno 0,5 promile. Venku pořád 
tečou potoky vody. Vůbec se nám 
do té zimy nechce, a to máme do 
kempu jen 300 m. Věci rozvěsíme 
v lyžárně pod hotýlkem a jdem 
o patro výš na pivo. Tady se taky 
topí. Hospoda je plná hlavolamů. 
Ty nás baví celý večer. 

4. den
Po propršené noci lezeme ze stanů. 
Všude mokro a mlha. Na vrchol-
cích okolních hor je sníh. Jindra se 
dvě hodiny snaží oživit promoklé 
zapalování. Vyjíždíme až v 8.30 
na cestu, kterou jsme si prohlíželi 
z kempu. Vede šikmo nahoru po 
kopci za kempem. Skoro rovně bez 
zatáček. Najíždím na ni a řadím 
dolů. Už nemám kam. Simson se 
sotva plazí. Asi problém. Mrknu 
do zrcátka a za mnou nikdo. Ono 
to nejede nikomu. Jak je to rovný, 
tak se ten kopec nezdá. Kdo má, 
mění kolečka za menší. Když chce 
Jindra posunout přeloženého Pio-
nýra ze silnice, aby mohlo projet 
auto, ulamuje si svár na řídítkách. 
No to je super. Aspoň trochu to 
opraví kladivem. Marek šlape na 
Stadionu tak usilovně, až si za-
dupne zadní brzdu. Protočí klíč  
a urve držák reakce. Než to vyřeší, 

projede kolem nás parta místních 
důchodců na kolech. Ti jedou 
taky nahoru. Sice nemají běžné 
převody, ale jedou bez zastávky. 
My jsme sice rychlejší, ale když 
chladíme, znovu se potkáváme. 
To nejmíň třikrát. Jsou to borci.  
Z 870 m n. m. jsme ve výšce  
1 532 m n. m. Projíždíme mraky. 
Ted už zase dolů. Směr Innsbruck  
a průsmyk Brenner. Sjezd si ne-
užívá Marek, kterému se protáčí 
klíč na zadní brzdě a hlavně Jindra 
s vibrujícími řídítky. Ještě než sje-
deme úplně dolů, míjíme boudu, 
před kterou chlapík vyrábí kříž. 
Zastavujeme u něho, jestli nemá 
svářečku. Za 5 € Jindrovi řídít-
ka krásně svaří. Mezi tím Marek 
dotahuje klíč a Vraťa čistí brzdy.  
V údolí se vyčasuje. Užíváme si 
Alpy. Marek potřebuje taky svá-
řečku, ta brzda nedrží. Je neděle 
odpoledne. Dvakrát bezúspěšně 
zkoušíme žluté anděly. Až ve tři vi-
díme otevřená vrata autolakovny. 
Tady majitel Markovi klíč s hřídel-
kou svaří. Blížíme se k Brenneru. 
Jen jedeme po úplně jiné cestě, 
než jsem chtěl. Dole vede dálnice 
a vedle relativně rovná silnice. My 
jedeme vysoko nad ní po klikaté 
vyhlídkové cestičce vedoucí přes 
osady. Na hranice přece jenom 
dojíždíme. Když se tady fotíme  
u značky Itália, sledujeme běžence 
schované v lese nad námi. Náš cíl 
je Merano. Nejkratší cesta je přes 
sedlo passo Giovo. Čeká nás prv-
ní dvoutisícovka téhle cesty. Po-
malu se škrábeme nahoru. Počasí 
je krásné. Na zastávkách je na co 
koukat. Jen na vrcholu ve výšce  
2 094 m n. m. je zima. Sem dojíž-
dím jako poslední. Simák se v těch 
kopcích nějak utahuje. Dolů už to 
jede samo. Kopce jsou tady obrov-
ské. Z jižní části většinou zelené. 
Bez motoru dojíždíme pomalu až 
do Merana. Cíl je v kempu upro-
střed města. Stany stavíme na dva 
dny v zadním rohu areálu. 
A jak jsme prožili zbytek cesty? To 
Vám povíme v prosincovém vydá-
ní novin.                         Pavel Dostál

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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Pomůžu Anežce. To je název ve-
řejné sbírky pro vážně nemoc-
nou Anežku trpící roztroušenou 
sklerózou, které již druhým ro-
kem pojišťovna VZP odmítá hra-
dit léčbu. Stav neléčené Anežky 
se za tu dobu drasticky zhoršil  
a každým dnem se zhoršuje. 
Rodina Anežky se tedy rozhod-
la poprosit o pomoc veřejnost  
a prostřednictvím stránek pomu- 
zuAnezce.cz vyhlásila veřejnou 
sbírku a pod záštitou Charity Va-
lašské Meziříčí zřídila transparent-
ní účet. Sbírka vzbudila obrovský 
ohlas, dojemný příběh okamžitě 
zaujal dárce z celé republiky. Za 
pouhý den poslali na účet sumu 
přesahující cenu prvního podání 
léku. Lék bude třeba podat více-
krát, rodina proto nechala sbírku, 
která je pod záštitou Charity Va-
lašské Meziříčí, otevřenou. 

Příběh Anežky může potkat koho-
koli z nás...
Roztroušená skleróza byla Anežce 
diagnostikována v roce 2012, od 
té doby je pod dohledem a v péči 
RS centra Fakultní nemocnice 
Olomouc. Tamní lékaři ji sledovali  
i při plánovaném těhotenství  
v roce 2018. Ještě před ním, popr-
vé a neúspěšně žádali o lék Lem-
trada. 
Po porodu syna Vašíka, v úno-
ru 2019, se stav Anežky, učitelky  
v Církevní mateřské škole Svatojá-
nek v Litovli (v letech 2014–2017 
také ředitelky), začal rapidně zhor-
šovat. Tehdy lékaři zkusili nasadit 
jiný lék, a to Tysabri. Následně lé-
kaři léčbu zastavili, Anežčin orga-
nismus léčbu špatně snášel. Lékaři 
tedy odesílali na VZP další žádost 
o Lemtradu. K září 2020 pojišťov-
na jediný možný lék zamítla už 
sedmkrát. Anežka zůstala v boji 
proti této těžké nemoci sama, bez 
požadovaného léku.
Neléčená Anežka se za pouhý rok 
a půl proměnila z krásné sobě-

stačné čerstvé maminky, učitelky  
v mateřské školce, na pacientku 
zcela závislou na pomoci ostat-
ních. Zůstává v péči rodiny stejně 
jako její rok a půl starý syn. Třas, 
který je pro nemocné roztrouše-
nou sklerózou charakteristický, 
připravil Anežku nejen o mož-
nost chodit, ale sama se ani nenají  
a rychle přichází i o možnost 
mluvit. Bez podání léku Lemtra-
da hrozí, že si Anežka s Vašíkem 
nikdy nepopovídá. Už teď jej kvůli 
neovladatelnému třasu nemůže 
ani pohladit.

Kde je zádrhel? 
Lékaři se při žádostech o hraze-
ní léčby odvolávají na paragraf 
16 zákona č. 48/1997 o veřejném 
zdravotním pojištění. Ten stano-
vuje pojišťovnám povinnost hra-
dit pacientům zdravotní služby, 
které jsou jinak nehrazené, pokud 
je to z hlediska zdravotního stavu 
pacienta jediná možnost. Tako-
vé léky jsou však často nákladné,  
v případě Lemtrady jde zhruba  
o 1 250 000 korun.
Podle odborníků má paragraf 16 
zákona č. 48/1997 nejasný výklad, 
čehož VZP, která je svým neplace-
ním nechvalně proslulá, ráda vy-
užívá. Zamítá žádosti na úhradu 
léčby i v případě, že je pro pacien-

ty požadovaný lék jedinou mož-
ností. Argumentuje například 
vysokými náklady a finanční 
udržitelností. Podle neoficiální 
analýzy zveřejněné na webu Hlí-
dací pes si Všeobecná zdravotní 
pojišťovna stojí mnohem hůře 
při placení výjimečné a náklad-
né léčby, než je tomu u menších 
pojišťoven. Jasný není ani po-
stup při výběru toho, komu ná-
kladnou léčbu pojišťovna schválí  
a komu ne. Podle rodiny pojiš-
ťovna mimo jiné nezohledňuje 
perspektivu ani kvalitu života 
31leté Anežky, matky a vysoko-
školsky vzdělané učitelky.
Anežčin příběh není zdaleka 
ojedinělý. Mezi nejproblema-
tičtější případy patří pacienti  
s roztroušenou sklerózou a lidé 
trpící rakovinou. Jinými slovy, 
ti, jejichž délka a kvalita života 
přímo závisí na vhodné léčbě.  
A často je léčba schválena až 
poté, co pacient proti pojišťovně 
zahájí soudní řízení nebo je daný 
případ medializován.
Cílem sbírky Pomůžu Anežce 
není pouze pomoci vybrat částku 
1 250 000 korun na lék Lemtrada, 
ale také upozornit na hluboce sys-
tematický problém „paragrafu 16“ 
a pomoci tak i všem jiným, kteří 
jsou v podobné situaci.

Anežka v tom není sama
Velkou vzpruhou jsou nemocné 
Anežce vzkazy, které se od začát-
ku sbírky objevují na Facebooku,  
v komentářích na darujme.cz 
nebo YouTube kanálu. Vyjadřují 
se v nich mimo jiné i děti, které 
dřív Anežka učila právě v CMŠ 
Svatojánek: „Prosím pomoceji  
a tohle bylo moje učitelka z matez-
ke školki prosim“, píše dojemně 
autenticky uživatel „Maty Rec“ 
pod desetiminutový dokument, 
který má téměř 10 000 zhléd-
nutí. Ještě větší ohlas měl pří-
běh na Facebooku. Sdílela ho  
i Anežčina spolužačka a současná 
ředitelka Svatojánku Hana Bene-
šová: „Ohlasy byly obrovské. Rodi-
če žáčků za mnou chodili, ptali se, 
přispívali finančně. Měli jsme v plá-
nu udělat i sbírku v rámci Drakiá-
dy, kterou pořádáme každoročně, 
jenže to jsme vzhledem ke covidové 
situaci nestihli.“
Nyní rodina hledá zařízení, kte-
ré lék Anežce podá. „Čeká nás 
ještě několik vyšetření. Věřím, že 
to všechno dobře dopadne a v po-
lovině listopadu dcera lék dostane.
Modlíme se za to,“ konstatuje Ale-
na Kološová, Anežčina matka.  
„A spolu s Anežkou moc děkujeme 
za všechnu pomoc i přízeň všech  
v Litovli.“                Klára Odstrčilová

Pomůžu Anežce – sbírka pro bývalou učitelku a ředitelku CMŠ Svatojánek

Římskokatolická farnost Lito-
vel, zastoupena P. Mgr. Miro-
slavem Bambuchem v současné 
době dokončuje druhou etapu 
opravy fasády fary v Litovli na 
nám. Svobody. 
Rozpočet na dílo v letošním 
roce činil 531 680 Kč.  

Oprava fasády fary je fi-
nancována z dotačního 
titulu „Obnova nemovi-
tostí, které nejsou kul-

turní památkou, nacházejících 
se na území památkových re-
zervací a památkových zón  
v Olomouckém kraji“, dále 
z příspěvku města Litovel  
a z finančních prostředků Řím-
skokatolické farnosti Litovel. 
                                                       red.

Fara bude mít novou fasádu
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• 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, které se vztahují ke každodennímu 
životu v období secese v prvních letech 20. stol.

• pondělí 2. 11.    TITANIC – přesunuto na 20. 12.
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem.

• čtvrtek 5. 11.    PAVEL BOŘKOVEC QUARTET 
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Koncert v rámci KPH. Hrají: Alexey Aslamas (housle), Ondřej Hás (housle), 
Matěj Kroupa (viola) a Štěpán Drtina (violoncello).

• pondělí 9. 11.    4TET – náhradní termín za 17. 3.
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.
Již téměř 16 let udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i herec-
kými výkony a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník.

• úterý 10. 11.    POSÍLENÍ PSYCHIKY A ZVLÁDÁNÍ STRESU – PRAKTICKÉ 
RADY
MK Litovel – klubovna č. 1, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Beseda s MUDr. Hanou Váňovou – praktická lékařka se zaměřením na aku-
punkturu, ajurvédu a homeopatii, představení doplňků švýcarské firmy 
JUST.

• středa 18. 11.    TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI
Malý sál záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
Pestrá mozaika povídání, fotografií a videí z cest po zemích bývalého SSSR 
– Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska, s cestovatelem Václa-
vem Arnošem.

• úterý 24. 11.    OLYMPIC – náhradní termín za 8. 10. 2020
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 590 Kč, na místě +50 Kč.                                         
Koncert legendární rockové skupiny.

• pátek 27. 11.    23. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
Vestibul MK Litovel, 8–16 hod.
Pořádá SDRUŽEnÍ ŠAncE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onko-
logicky nemocných dětí při Dětské klinice Fn v Olomouci za pomoci studen-
tů GJO v Litovli.

• pátek 27. 11.     SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Účinkují: děti z místních mateřských a základních škol, PS PALORA, PS SEn-
zAKORD. Dále Ježíškova pošta nebo vánoční prohlídky radniční věže.

PŘIPRAVUJEME: 
  2. 12. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
  2. 12. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIER A VÝSTAVA BETLÉMŮ
  5. 12. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S ONDŘEJEM RUMLEM
  6. 12. VÁNOČNÍ KONCERT SPS KANTIKA
  7. 12. DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA
13. 12. ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A JEHO HOSTŮ

Mediální partneři: RÁDIO ČAS, RÁDIO RUBI, PROFIT, AKcEzABAVA.cz.           
zMĚnA PROGRAMU VYHRAzEnA.

Vtipná parodie pro dva komiky 
v mnoha úlohách, Miroslava 
Vladyku a Filipa Blažka. Na-
prosto výjimečné příležitosti pro 
výjimečné herce nabízí s velkým 
nadhledem, ale i se spoustou 
hlubších témat podaná rekon-
strukce potopení nejslavnější 
lodi světa. Gigantická slavná 
loď, známé události jejího záni-
ku, událost století, velký příběh, 
stovky a stovky osudů, ledovec, 
šťastné i nešťastné konce – to 
všechno nám v této komedii za-
hrají jen dva herci. Budete svěd-
ky detailní rekonstrukce osu-
du Titaniku a zároveň nových 
překvapivých odhalení, která 
snad trochu poopraví známou 
legendu. Na tomto vý-
letu nebudete jen pasiv-
ním publikem, a jak to 
všechno přežijete, je jen 
na vás. Koneckonců, 
každý má svůj Titanik!
V této komedii dvoji-
ce herců – jakési duo 
spekulantů začíná pře-
mýšlet nad osudem Ti-
taniku a rozebírat jeho 
příběh. Z dialogů se po-
stupně stává divadelní 
rekonstrukce, herci na 

sebe berou podoby jednotlivých 
aktérů událostí. Jsou kapitánem, 
cestujícími, lodí, ledovcem… 
Hrají, zpívají, tancují, to vše do-
plněné o reálné informace a vi-
zualizace. Postupně se ve své hře 
dostávají od konkrétních okol-
ností potopení lodi k širšímu 
společenskému kontextu, a tím  
i k pointě své hry a příběhu. Ti-
tanik je v jejich podání najed-
nou znovu přítomný, avšak už 
jako širší a současné téma.
Divadelní představení může-
te navštívit 20. prosince od 19 
hodin ve Velkém sále Záložny 
v Litovli. Vstupné od 300 Kč, 
vstupenky zakoupíte v Infocen-
tru Litovel.                                MK

Titanic se potopí trochu později
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Konečně jsme v Jerevanu! Se-
díme v městském autobuse, 
kterým jedeme z letiště na au-
tobusové nádraží. Je brzy ráno, 
a tak se trochu ospale dívám  
z okénka na probouzející se měs-
to. Najednou mně někdo klepe 
na rameno: „Odkuda ty prie-
chal?“ navazuje rozmluvu zubící 
se asi šedesátiletý pán. Odpoví-
dám, a pán se rozzáří ještě víc:                                                                                                                                      
„Narodil jsem se v Permu na 
Urale, ale teď už dlouho žiji v Ar-
ménii. Byl jsem u vás v roce 1968. 
Jak je v Československu nyní, hůř 
nebo lépe než za nás?“ Rodící 
se rozhovor mě začal zajímat. 
„Samozřejmě, že nyní,“ odpoví-
dám. „Vy jste nás okupovali a teď 
máme svobodu!“ Pán evidentně 
posmutněl, ale přesto pokračuje. 
Rád by věděl, jestli se lépe žilo za 
socializmu nebo dnes, po rozpa-
du Sovětského svazu. Vidím mu 
na tváři, jakou by chtěl slyšet 

odpověď. Znovu mu říkám, že 
dnes se žije lépe. Moc jsem ho 
zklamal... Komunikace skonči-
la. Úsměv se vytratil a dívá se  
z okna. Už ho nezajímám. Když 
vystupuji z autobusu ani mi ne-
odpovídá na pozdrav!
To je jeden příběh z mnoha, 
jaké jsme zažili na cestách po 
zemích bývalého Sovětského 
svazu. Ještě dlouho po rozpa-
du tohoto obrovského impéria 
jsem si nedovedl představit, že 
bych se tam někdy chtěl podívat.  
Můj vztah k této zemi byl mírně 
řečeno negativní. Vždyť to byl 
právě SSSR, kvůli kterému byly 
na naší hranici ostnaté dráty  
a kvůli kterému jsme nesměli 
cestovat!!!
Říká se, že čas obrušuje hrany. 
Asi to bude pravda, protože po 
nějaké době naší svobody jsem 
začal pokukovat i za východní 
hranici naší země. První cesta 

vedla na Ukrajinu, 
ze které jsme se 
všichni vrátili nad-
šení. O tom, jak 
se mi tam líbilo, 
svědčí i to, že jsem 
se tam vypravil ješ-
tě šestkrát. A přišli 
další cesty – Kyr-
gysztán, Uzbekis-
tán, Moldavsko, 
Arménie, Gruzie 
a zatím poslední 
Bělorusko. Všech-
ny cesty do těchto 
zemí byly velice zajímavé. Nejen 
kvůli kráse hor a historických 
památek, ale také pro setkává-
ní s lidmi a o jejich úžasné po-
hostinnosti. Zajímavé bylo také 
poslouchat názory lidí na sou-
časnost jejich zemí ve srovnání 
s životem za dob Sovětského 
svazu.
Tak jako každý rok, také i letos 

budu mít příležitost se s vámi 
o tyto zážitky podělit. Kromě 
povídání o jedenácti cestách po 
Ukrajině, Moldavsku, Armé-
nii, Gruzii a Bělorusku uvidíte 
spousty fotografií a videí. Takže 
vás zvu 18. 11. 2020 do Malého 
sálu Záložny v Litovli. Začínáme 
tradičně v 18 hodin. Budu se na 
vás těšit!                      Václav Arnoš

Václav Arnoš se podělí o zážitky z cest postsovětskými zeměmi

Členy kvarteta jsou Alexey Asla-
mas (1. housle), Ondřej Hás  
(2. housle), Matěj Kroupa (vio-
la) a Štěpán Drtina (violoncello). 
Kvartet vznikl na půdě Akademie 
múzických umění v Praze. Na této 
škole všichni členové studovali 
nebo studují, pedagogicky jej za-
štítil Jiří Panocha. Pavel Bořkovec 
byl profesorem HAMU v letech 
1947–1967. Mezi žáky tohoto 
významného pedagoga českých 
moderních skladatelů patřili Pa-
vel Blatný, Vladimír Sommer, Jiří 
Pauer, Petr Eben, Jan Klusák a Jan 
Truhlář, Radim Drejsl, Miroslav 
Raichl. Bořkovec složil dvě opery, 
dva klavírní koncerty, jedno con-
certo grosso, balet a pět smyčco-
vých kvartetů. Violista kvartetu 
Matěj Kroupa je skladatelovým 
pravnukem a kromě propagová-
ní Bořkovcova díla se také věnuje 
komponování hudby – je mimo 
jiné i autorem hudby k novému 
filmu Miroslava Krobota Kvarteto. 
Kvarteto oslavilo sedm let společ-

né práce a za tu dobu se mu poda-
řilo na sebe upozornit především 
nevšední dramaturgií. Kromě 
děl klasické kvartetní literatury 
i soudobých děl svých vrstevní-
ků se kvarteto Pavla Bořkovce 
zaměřuje především na českou 
hudbu 20. a 21. století. Hlavní 
cíl tohoto tělesa tedy tkví nejen  
v tom propagovat neprávem opo-
míjené autory Bořkovcovy gene-
race, ale i sloužit hudbě „nové“  
a uvádět na koncertní pódia hud-
bu současných skladatelů. Smyč-
cové kvarteto Pavla Bořkovce má 
proto na repertoáru i díla z klasic-
ké kvartetní literatury.
Výjimečné na uskupení je i to, že 
dva členové (Matěj Kroupa a Ale-
xey Aslamas) komponují a aran-
žují, což zvyšuje jeho soběstačnost, 
a zároveň ho posouvají k multi-
žánrovému přesahu. Důkazem je 
spolupráce s Michalem Pavlíčkem 
a Monikou Načevou. Snaha kvar-
teta soustavně uvádět soudobou 
českou hudbu vyústila mimo 

jiné ve spolupráci  
s Jiřím Adámkem  
a Martinem Smol-
kou na komorní 
opeře Bludiště se-
znamů. 
Koncert v rámci 
KPH proběhne 
ve čtvrtek 5. listo-
padu od 19 hodin  
v Koncertním sále 
MK Litovel.      MK

Pavel Bořkovec Quartet
Již téměř 16 let 
udivuje divá-
ky svými ne-
uvě ř i te l ný m i 
pěveckými, ale  
i hereckými vý-
kony a nápady 
vokální sesku-
pení 4TET ve 
složení David 
Uličník, Jiří 
Korn, Jiří Škor-
pík a Dušan 
Kollár. Gentlemani v cylindrech 
opět připravili originální podí-
vanou. Zbrusu novou koncertní 
verzi s názvem Verze V., kterou 
připravil se 4TETem stejný tým 
jako verze předešlé, je scénicky 
a obsahově úplně jiná. Co ale 
zůstalo, je umělecky plnohod-
notný, precizní a přitom osobi-
tý projev vokálního seskupení, 
který se snoubí s již pověstnou 
dokonalostí a profesionalitou Ji-
řího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepře-
hlédnutelný design kostýmů 
Marie Markové a Jana Boušky, 

překvapivě originální pojetí 
aranžmá a neotřelé harmonie 
Jiřího Škorpíka i temperament-
ní herecké až „taneční“ výkony 
některých aktérů na jevišti. To 
vše rozhodně nenechá nikoho 
chladným a odměnou jsou jim 
vždy vyprodané koncerty s neo-
pakovatelnou atmosférou. 
Koncert si můžete užít v pon-
dělí 9. listopadu od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné v předprodeji od 550 
Kč. Vstupenky můžete zakoupit 
v Turistickém informačním cen-
tru v Litovli.                               MK

4TET vystoupí v Litovli

Vážení návštěvníci, 
prosíme, sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte 
aktuální informace ohledně přesunutých či zrušených 

představení. 
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Městský klub Litovel
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V sobotu 19. září večer pě-
vecký sbor Gymnázia Jana 

Opletala v Litovli oslavil své  
20. narozeniny velkým naro-
zeninovým koncertem. Spolu  
s PALOROU přišly slavit více 
než dvě stovky posluchačů, kteří 
zaplnili kostel sv. Marka v Lito-
vli. Tento koncert byl vyvrcho-
lením téměř ročních příprav. Je-
diné, co bylo už předem zřejmé, 
byl výběr repertoáru. Rockové 
oratorium Eversmiling liberty se 
stalo pro Paloru téměř kultovní 
záležitostí. Populární zpracová-
ní Händellova Judy Makabej-
ského s doprovodem rockové 
kapely již téměř 15 let těší nejen 
posluchače, ale i zpěváky Palory. 
Je to projekt, ke kterému se sbor 
při významných jubileích vrací  
a který si vždy rádi přijdou za-
zpívat i bývalí členové sboru.
Narozeninový koncert však ne-
byl jen o rockovém oratoriu. 
Díky spolupráci s Komorním 
orchestrem Iši Krejčího jsme 
v rámci vánočních koncertů  
v roce 2009 nastudovali vý-
běr částí z barokního oratoria  
Georga Friedricha Händella Juda 
Makabejský. Myšlenka Marce-
ly Barvířové propojit společně 
obě díla – barokní oratorium  
s rockovým – se zpočátku zdála 
téměř nemožná. Díky velice pro-

myšlené choreografii nakonec 
vznikl projekt Baro(c)kové ora-
torium (2015), který však oslovil 
posluchače natolik, že jsme se  
i v rámci narozeninových oslav 
rozhodli projekt oživit. Na scéně 
jste tak mohli vidět vedle sebe 
rockovou kapelu ve složení ky-
tara, basová kytara, klávesy, bicí  
a smyčcový kvartet za doprovo-
du cembala. Sbor se sólisty Anny 
Amanatidu, Ivou Kevešovou, 
Oldřichem Ballákem, Kamilou 
Sittovou, Mikolášem Urválkem, 
Barborou Antonovou, Leo-
šem Bílkem, Janem Valuškem  
a Anetou Trnkovou – rozděle-
ný na okostýmovanou barokní  
a černou rockovou sekci –  
zaplnil celý prostor kostela před 
oltářem. 
Přípravy však nebyly jedno-
duché. V březnu vláda zavřela 
školy kvůli koronaviru, tak-
že nemohly probíhat zkoušky 
sboru. Ačkoliv jsme s přípra-
vou repertoáru začali už na 
podzimním soustředění v Itálii 
(2019), jarní soustředění, které 
mělo být klíčové v rámci ná-
cviku skladeb, už neproběhlo. 
Stáli jsme před otázkou, zda se 
koncert vůbec podaří uskuteč-
nit. Po určitém uvolnění situ-
ace v květnu, kdy se náš život 
začínal opět pomalu navracet 

k normálu, padlo rozhodnu-
tí, že uděláme všechno pro to, 
aby mohl koncert proběhnout  
v původním plánovaném termí-
nu. Přípravy se naplno rozjely 
koncem června – do koncertu 
zbývaly necelé tři měsíce. 
Několik zkoušek sboru jsme 
stihli ještě v červnu, v červenci 
začala zkoušet kapela. Od srp-
na jsme začali  s mimořádnými 
zkouškami nejen pro součas-
né, ale i pro bývalé Paloráky, 
kteří se stali oporou projektu  
a sešly se jich bezmála čtyři de-
sítky. Nechybělo ani víkendové 
soustředění na Cakově, kde se 
podařilo vytvořit jednu velkou 
partu z bývalých i současných 
zpěváků PALORY a udělat  
v krátkém čase kus práce. S ná-
stupem do školy, kdy už jsme 
dolaďovali poslední detaily, ov-
šem opět začal vše komplikovat 
koronavir. Nad tím, zda koncert 
vůbec bude, byl veliký otazník. 
Každý den jsme s napětím čeka-
li, jaká další omezení vláda vy-
hlásí. Ale naše přání byla vysly-
šena – ten téměř rok příprav byl 
odměněn bouřlivým potleskem 
zcela zaplněného kostela. Svou 
účastí na koncertu nás poctila 
také řada čestných hostů, diri-
gentů a sbormistrů, se kterými 
jsme měli možnost se za těch  

20 let existence sboru setkat. 
„Děkuji všem zpěvákům i ko-
legyni Aleně Tiché za dlouho-
letou spolupráci. Bylo mi ctí  
s Vámi všemi znovu spolupracovat  
a zavzpomínat na všechna sbo-
rová soustředění, zájezdy, sou-
těže i koncerty. Jsem ráda, že 
jsme si mohli my i naši poslu-
chači užít narozeninový koncert  
a potěšit všechny, kteří ke svému 
životu hudbu, zpěv a kulturu po-
třebují. Sami sobě i všem, kteří 
na koncert přišli, jsme dali to, co 
nám teď bude tolik scházet,“ uza-
vírá Marcela Barvířová, sbor-
mistryně PS PALORA. 
Poděkování patří Olomoucké-
mu kraji, Rodičovskému sdru-
žení při GJO Litovel, městu Li-
tovel a Městskému klubu Litovel 
nejen za finanční podporu naro-
zeninového koncertu, ale také za 
dlouholetou podporu činnosti 
PS PALORA, které se nám také 
vždy dostává a dostávalo od ve-
dení našeho gymnázia.
A pokud byste s námi chtěli za-
vzpomínat na těch uplynulých 
20 let PALORY, nenechte si ujít 
prosincové vydání Litovelských 
novin, kde pro Vás chystáme 
přehled toho nejzajímavějšího 
ze života sboru v uplynulém 
dvacetiletí.       Mgr. Alena Tichá
           Foto: Kristýna Řezníčková

Narozeninový koncert PS PALORA proběhl ve velkém stylu
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Název projektu: Místní akční 
plán vzdělávání pro ORP Lito-
vel II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.
0/17_047/0008576

Dvě netradiční a s regionem 
úzce spjaté publikace obdrže-
ly školy na území Místní akční 
skupiny (MAS) Moravská cesta. 
Jsou to Zábavná prvouka pro 
malé i velké a Učebnice ha-

náčtiny pro nejmenší. Ta první 
má dětem přiblížit zajímavosti 
z jejich vesnic, ta druhá jim má 
pomoci ke vztahu k rodnému 
nářečí. I když je školy dostaly už 
v květnu, kvůli covidu se s nimi 
začaly seznamovat až v září.  
A prý se dětem, rodičům i uči-
telům líbí! 
Publikace získaly školy díky 
MAS Moravská cesta, která je 
financovala z projektu Místní 

akční plán vzdělávání pro 
ORP Litovel II. „Zábavná 
prvouka byla z projektu fi-
nancována od samého po-
čátku, MAS je totiž jejím 
zadavatelem, učebnici ha-
náčtiny jsme školám zakou-
pili, tu vydal Mikroregion 
Litovelsko,“ přiblížila pro-
jektová manažerka Barbo-
ra Koutná. 
Za vznikem Učebnice ha-
náčtiny pro nejmenší stojí 
zejména starosta Nákla 
Marek Ošťádal s týmem 
spolupracovníků, kterým 

vadilo, že se hanáčtina z re-
gionu vytrácí a zejména malé 
děti už ji neumí používat. 
„Co se mnohé školy snaži-
ly děti odnaučit, má pomoci 
tato nová, krásně ilustrovaná  
a vtipná publikace dětem zase 
vrátit,“ řekl starosta Marek 
Ošťádal. V jednotlivých lek-
cích se děti postupně zdo-
konalí v hanáčtině formou 
slovíček, říkanek a psaného 
textu, vždy k danému téma-
tu. Přiučí se ale prý i leckterý 
dospělák. 
Totéž se dá říct i o Zábavné 
prvouce pro malé a velké. Ta 
je dílem publicistky Marie 
Šulákové a ilustrátorky Dag-
mar Klimešové. „Prvouka 
má sloužit dětem zejména  
k lepšímu povědomí o důleži-
tých událostech ve 22 obcích naší 
MAS. Jednotlivé kapitoly vysvět-
lují vždy název vesnice, zabývají 
se krátce historií, zajímavostmi 
o tom, jak lidé žili, památkami, 
pomístními názvy, také osobnost-
mi nebo studánkami,“ vysvětlila 
Barbora Koutná. Texty doplňují 
obrázky i komiksy, na kterých do-
minuje maskot Kohout Viktor.
Školy nové knihy využívají jako 

doplněk klasických osnov a podle 
ohlasů se velmi líbí jak učitelům, 
tak i dětem a rodičům, což tvůr-
ce i zadavatele těší. „Kdo ještě pr-
vouky neobdržel, má možnost si 
je po předchozí domluvě vyzved-
nout v kanceláři MAS Moravská 
cesta,“ doplnila Barbora Koutná, 
na kterou se mohou případní zá-
jemci obrátit.

Mgr. Barbora Koutná, 
projektová manažerka MAP

Školy pracují s novými publikacemi. Od MAS Moravská cesta dostaly 
regionální prvouky a učebnice hanáčtiny.

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

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
• pátek 13. 11., odchod z náměstí od knihkupectví v 16.45 hod.
zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní zimou 
uspat všechny broučky k lesní chatě Doubravě. na každého malého účast-
níka čeká dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro 
zvěř. Možnost občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů Mc Rybička.
na akci spolupracují: město Litovel, Trubači z Doubravy, Myslivecký spolek 
Litovel, Regio Kavárna Ječmínek a Ovocnářství Mezice.

BAZAR DĚTSKÝCH KNIH, DĚTSKÝCH HER A HRAČEK 
• čtvrtek 19. 11., 8.00–11.30, 13.00–16.00 hod.
Máte doma knihy, hry, hračky, které už nikdy nebudete číst, hrát, po-
třebovat? Máte doma knihy, hry, hračky, které Vám jen zabírají místo?  
Mc Rybička vám nabízí možnost zkusit je prodat.
Přihlašte se a zaregistrujte v Mc, dostanete své číslo, vše k prodeji označíte 
dle instrukcí a donesete do Mc. Plyšáky ne. Tak se přijďte podívat, přijďte si 
i vybrat. Podrobnější info v Mc Rybička. 

Aktuální informace ohledně konání akcí najdete na webu Mc Rybička. 

Náš tým mažoretek Linetbells 
Litovel měl koncem února natré-
nované nové skladby a chtěl se  
v letošní sezóně zúčastnit spousty 
republikových i mezinárodních 
soutěží, na které se moc těšil.
I my jsme ovšem museli respek-
tovat opatření, která letos postih-
la všechny sporty. V únoru jsme 
ještě stihli soutěž „O Říčanskou 
pusinku“ v Říčanech u Brna. Po 
dlouhé pauze jsme v září vyjeli 
na druhou soutěž „O zámeckou 
korunku“, pořádanou za velmi 
přísných bezpečnostních opatře-

ní v Rudě nad Moravou. Z obou 
soutěží si naše mažoretky přivez-
ly spoustu medailí a výborných 
umístění, úspěch měly skupinové 
skladby i sólová vystoupení, ale 
snad největší radost měla děvčata 
z toho, že mohou být spolu a že si 
můžou společně zacvičit. 
Nyní začala příprava na další 
soutěžní sezónu, proběhl nábor 
nových dětí, mažoretky opět 
pilně trénují a pevně věří, že  
v roce 2021 již budou mít mož-
nost ukázat, co umí.             
                              Mažoretky Linetbells

Mažoretky Linetbells Litovel
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Praktické zkušenosti jsou alfou  
a omegou středního vzdělávání. 
V SOŠ Litovel si to dobře uvě-
domují, a tak pro své žáky letos 
přichystali sérii zážitkových 
workshopů, které jim poskytnou 
nenahraditelné zkušenosti do 
praxe, ale zároveň je budou moti-
vovat k poznávání svého řemesla. 
Ředitel školy Pavel Skácel pova-
žuje workshopy za velmi zdařilé  
a je rád, že pozitivní zpětnou vaz-
bu dostal i přímo od studentů. 
„Projekt pomůže rozšířit doved-
nosti a kompetence žáků oborů 
Kuchař-číšník, a zároveň i provoz 
restaurace Za Školou“, dodává 
Skácel.
Pojďme si o celém projektu po-
povídat s šéfkuchařem Karlem 
Dostálem. 

LN: Prosím, představte čtenářům 
projekt Ano, šéfe! po Litovelsku. 
KD: Cílem projektu je zlepšit 
praktické dovednosti a zkušenos-
ti žáků. V rámci šesti workshopů 
si žáci vyzkoušeli přípravu ryb, 
úpravy steaků, pečení vlastního 
pečiva, v bloku nazvaném food 
truck připravovali mimo jiné 

anglický pokrm Fish and chips, 
dále jsme se zaměřili na českou 
klasiku v moderním pojetí a na 
závěr jsme si ponechali sezónní 
záležitost – zvěřinu. Ukázal jsem 
jim filetování celého lososa, vy-
zkoušeli si přípravu bio hovězích 
steaků, různé úpravy krevet.
Po skončení kuchařských 
workshopů následovaly dva 
zajímavé dny pod taktovkou 
uznávaného whisky ambasadora  
a majitele The Black Stuff Irish 
Pub & Whisky Bar Zdenka Kor-
tiše, který žáky uvedl do historie 

barmanství a do zbožíznalství. 
Vysvětlil jim, jak správný bar 
funguje a jaká moderní tech-
nologie se na baru používá, ale 
to nejdůležitější patřilo whisky. 
Uvedení do světa tohoto desti-
látu proběhlo zábavnou formou 
– žáci se dozvěděli o vzniku 
whisky a mohli vidět přípravu 
známých drinků.
Projekt Ano, šéfe! po Litovelsku 
vznikl za finanční podpory Olo-
mouckého kraje a také ve spolu-
práci se společností RPSC ideas, 
která se postarala o mediální 
práci.

LN: Název projektu je inspiro-
ván známým pořadem Zdeňka  
Pohlreicha. Proč, je mezi pořadem  
a projektem nějaká vazba?
KD: Ano, projekt se inspiroval 
tímto pořadem. Šlo nám hlavně 
o to, aby žáci poznali aktuální 
gastronomické trendy a vyzkou-
šeli si práci s nadstandardními 
surovinami, na které jen tak ve 
školní praxi nenarazí. Nejdůleži-
tější je podle mého názoru mla-
dé kuchaře správně namotivo-
vat a vysvětlit jim, že kuchařina 

může být i zábava, že se nemusí 
vařit podle staré tlusté kuchař-
ské knihy a že to jde i bez umě-
lých dochucovadel a kořenících  
směsí. 

LN: Praktická výuka hraje v tomto 
oboru hlavní roli. Jak zkušenosti 
získané ve workshopech vnímají 
dle Vašeho názoru studenti? Co 
byste byl rád, aby si odnesli? 
KD: Žáci byli moc šikovní, veš-
keré činnosti zvládali s patřič-
ným nasazením. Máte pravdu, 
praktická výuka je velmi důležitá 

a je potřeba, 
aby se mladí 
kuchaři v uče-
ní setkávali  
i s odborníky  
z praxe – jak 
kuchaři, tak 
barmany. Je 
ale důležité si 
zde uvědomit, 
že ne každý 
kuchař je od-
borník a dělá 
vše správně. 
M n o h o k r á t 
jsem se s tím setkal – kuchař, 
který „všude byl“, nakonec vaří 
s umělými dochucovadly a ne-
zná ani základní kuchařské věci, 
nebo nedodržuje všechny ne-
zbytné hygienické zásady v ku-
chyni. 

LN: Jak jste se Vy dostal k vaření? 
Co Vás na něm baví? 
KD: U mě to bylo tak, že jsem 
nebyl studijní typ a kamarád šel 
na kuchaře do Velkého Újezdu, 
tak jsem šel taky. Říkalo se, že 
kuchař se při práci dobře nají  
a je v teple. No, kdo si to nezaži-

je, tak asi nikdy nepozná to ne-
snesitelné letní horko v kuchyni 
☺. Postupem času a díky skvě-
lému přístupu ze strany školy, 
mě kuchařské řemeslo napros-
to uchvátilo. Dalším pohonem  
v mém gastro životě je má žena. 
Ta taky ráda vaří a zkouší nové 
recepty a suroviny, ale hlavně 
pořád skupuje na trhu všechny 
moderní kuchařky a časopisy  
o vaření, takže mám odkud tajně 
čerpat inspiraci a trendy.

LN: Doma vaří většinou ženy, ale 
šéfkuchaři jsou zase více muži. 
Čím to podle Vás je?
KD: Ženy jsou skvělé kuchař-
ky, obecně jsou pružnější a umí 
uvařit tu pravou domácí poho-
du. Jsou rozené organizátorky, 
takže dokážou dopředu zajistit 
jídlo pro celou rodinu na celé 
dny. Kdežto muži, kteří umí va-
řit, jsou podle mě spíše na spe-
ciality, grilování a tak. Moje žena 
třeba umí spoustu jídel, která já 
nezvládnu tak dobře. Co se týče 
profesionální sféry, gastronomie 

se mění, a s ní i počet žen v profi 
kuchyni. Ženy by se neměly bát 
se v oboru prosadit. Z vlastní 
praxe vím, že jsou více precizní 
a umí si práci lépe rozvrhnout. 
I v rámci projektu Ano, šéfe! po 
Litovelsku byly dámy velmi ši-
kovné.

LN: Je nějaké vodítko, jak poznat 
na první pohled dobrou restau-
raci? 
KD: V dnešní době (předkoro-
navirové) je tolik restaurací, že 
bych doporučil nejdříve omrk-
nout jejich profil na sociálních 

sítích, fotky a pak pročíst pár 
hodnocení zákazníků. Mám také 
zatím pozitivní zkušenost, že 
novější bistra zaměřená na jeden 
styl (zdravé, bezlepkové, vege-
tariánské, burgry, atd.) vedou 
zapálení mladí lidé a kuchaři, 
kteří se zase vrací k poctivému 
jednoduchému vaření z kvalit-
ních surovin.  

LN: V posledních letech se doslo-
va roztrhl pytel s televizními po-
řady o vaření a pečení. Jaký na ně 
máte názor? 
KD: Tyto pořady jsou důležité, 
motivují mladé budoucí kucha-
ře, číšníky, pekaře a cukráře, aby 
si toto řemeslo vybrali. Každý si 
najde svoje oblíbence, proto jsem 
moc rád, že tyto pořady vznikají. 
Já rád sleduji britského kuchaře 
Jamieho Olivera nebo Gordona 
Ramsaye, ti inspirují mě. 

LN: Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme mnoho úspěchů ve vaření.
KD: Děkuji, mladým kuchařům-
číšníkům také!                           red.

Mladí kuchaři SOŠ Litovel se zapojili do projektu Ano, šéfe! po Litovelsku
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Velmi tvrdě dopadají vládní opat-
ření stejně jako na všechny spor-
tovce a kulturu také na házenkáře 
Tatranu Litovel. Nemožnost spo-
lečně trénovat je u kolektivního 
sportu zásadní problém, soutěže 
jsou přerušeny. Vše navíc přišlo  
v době, kdy nejen A-tým mužů, 
ale i mládežnická družstva měla 
výborně rozjetou sezónu.
Muži v 1. lize dokázali získat plný 
počet bodů ze čtyř odehraných 
utkání a po právu jsou na čele 
tabulky druhé nejvyšší soutěže 
ČR. Házenkáři si po přípravném 
období, kdy nehráli soutěžní zá-
pas od 7. března, ještě dodali se-
bevědomí vítězstvím v derby ve 
Velké Bystřici 25:21. V druhém 
kole doma jasně deklasovali Ná-
chod 33:15, přivezli cenné body  
z pražských Vršovic za výhru 36:25 
a už před prázdnými tribunami 
domácí haly ZŠ Vítězná přetlačili 
Strakonice 25:24. Naštěstí připra-
vil technický tým házenkářů živé 
vysílání obou domácích utkání na 
YouTube dokonce s infografikou 
a komentátorem. Oba přenosy 
sledovalo několik desítek připoje-

ných fanoušků.  
Junioři, kteří tré-
nují společně s A- 
týmem, odehráli 
zatím tři utkání. 
Doma porazili 
Nový Jičín i Lesa-
nu Zubří a prohráli  
s juniorkou Frýd- 
ku-Místku. V neú-
plné a zatím vyrov-
nané tabulce 2. ligy 
Morava-sever jim 
tak díky nejlepší-
mu skóre patří se 4 
body druhé místo.

Druzí jsou ve své soutěži – 2. lize 
Morava-sever – také starší doros-
tenci. Ti stihli odehrát pět utkání 
s bilancí tři výhry a dvě porážky. 
Zvítězili v Žeravicích a Napaje- 
dlech, také doma s Novým Jičí-
nem, podlehli dobrým týmům  
z Polanky a Rožnova.
Mladší dorostenci jsou také na 
průběžném druhém místě 2. ligy 
Morava-sever. Družstvo má dob-
rou výkonnost; ze 4 utkání zvítě-
zili ve třech – Ve Velké Bystřici, 
doma s Olomoucí a Novým Jičí-
nem, podlehli jen v Ostravě.
Starší žáci byli úspěšní už přes 
mistrovskou sezónou. Na konci 
srpna startovali na jednom z mála 
mezisoutěžních turnajů, které se 
pořádaly, a to v Polance nad Od-
rou. Náš brankář František Par-
lagi byl také vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje. Tým prošel 
turnajem s 6 vítězstvími bez po-
rážky a zaslouženě získal trofej pro 
vítěze. Hned po týdnu startovali 
starší žáci na třídenním turnaji  
v Lovosicích. Po suverénních vy-
stoupeních v základní skupině i ve 
čtvrtfinále jim však po náročném 

programu došly síly a nakonec se 
umístili na nepopulárním 4. místě. 
Přesto trofej pro nejlepšího hráče 
turnaje po právu získal litovelský 
Vašek Najer. V mistrovské sou-
těži však odehráli jen dvě utkání,  
v nichž porazili Polanku a Kopřiv-
nici, další 4 utkání byla odložena. 
Mladší žáci ve společné soutěži 
Olomouckého a Moravskoslez-
ského kraje odehráli zatím plný 
počet šesti utkání a drží se na 
výborném třetím místě tabulky. 
Třikrát zvítězili a připsali si také 
jednu remízu. Porazili Hranice, 
Karvinou a Olomouc, remizovali 
v Kopřivnici a podlehli suverén-
nímu Centru Haná a o jediný gól 
také Třinci.     
V kategoriích starší i mladší mini-
házené si hráči zatím moc soutěž-
ních turnajů neužili. V polovině 
září startovali na Zahajovacích 
turnajích – mladší ve Velké Bystři-
ci a starší v Horce nad Moravou. 
Nyní čeká házenkáře období bez 
možnosti společného tréninku  
a bez soutěžních utkání. Trenéři 
tak mají těžký úkol připravit pro 
hráče všech věkových kategorií in-
dividuální tréninkový plán a hlav-
ně děti k tréninku doma, v parku, 
na plácku na sídlišti motivovat. 
Připravují pro ně např. ukázková 
videa. Kdy se soutěže a tréninky 
opět rozběhnou, nikdo neví…

Krátký rozhovor s trenérem házen-
kářů Lubomí-
rem Krejčířem
Co bylo klíčem 
k veleúspěšné-
mu vstupu do 
sezóny?
Po loňské ne-
dohrané sezó-

ně jsme trénovali netypicky celý 
červen naplno. Po pauze v červen-
ci jsme obdobně jeli celý srpen, 
navíc jsme měli dostatek příprav-
ných zápasů i s extraligovými cel-
ky, takže tým vstoupil do soutěže 
rozehraný. Přístup hráčů byl na 
naše možnosti velmi dobrý.
V utkání se Strakonicemi to byla 
velmi dobrá házená, možná dvou 
aspirantů na postup do nejvyšší 
soutěže?
My zůstáváme na zemi. To pro nás 
nyní není důležité. Oba týmy mají 
zkušené hráče doplněné o dravé 
mládí. My jsme to zvládli výbor-
ně po taktické stránce, vyšli jsme 
z pevné obrany, často do kvalit-
ního rychlého útoku. To by nešlo 
bez výborného výkonu Honzy 
Juráše v brance. Nečekali jsme, 
že budeme diktovat vývoj utkání, 
ale povedlo se, vybudovali jsme si 
5brankový náskok a ten i přes tlak 
soupeře uhájili. Pro diváky to mu-
sela být skvělá podívaná, škoda, že 
to mohli sledovat jen ve videu na 
internetu. 
Ale co nyní, společně trénovat ne-
můžete, soutěže jsou zastaveny…
To je bohužel velmi tvrdé. Pů-
vodně jsme chtěli trénovat ales-
poň venku na Sokolovně, ale pak 
se to ještě zpřísnilo, navíc zatím 
bylo deštivo, teď je i brzo tma. 
Takže hráči dostali individuál-
ní tréninkové plány. V podstatě 
výběh, posilování, dynamika no-
hou. Prostě kondička a síla. Há-
zenkářské dovednosti se naštěstí 
u dospělých už tolik nezapomí-
nají. Ale není to ono, doufáme  
v brzký restart.
Foto: Pavel Štěpánek – na snímku 
hráč Tatranu Litovel David Růža

Text: Radovan Šimek

Zákaz sportu zastihl házenkáře ve výborně rozjeté sezóně, doufají  
v brzký restart

Celá sezóna 2020 byla pro Bar-
boru Dimovovou náročná. 
Příprava na maturitu a ome-
zené možnosti pro trénink na 

nominační závody v karanténě 
byly těžké. Ještě těžší však byl 
návrat do plného tréninkového 
procesu s dvouměsíční pauzou 

od pádlování. 
Barča se s tím 
ale dokázala 
poprat a hned 
po úspěšně slo-
žené maturitě 
odjela na třítý-
denní soustře-
dění do Račic  
s rychlostní ka-
noistikou, kde 
následně na 
MČR získala 

stříbro z K4 500 m a bronz z K2 
200 m. S minimální pauzou pře-
sedlala na sjezďák a jako aktuál-
ní světová jednička vybojovala 
„zlatý double“ na MČR na Lip-
ně (tj. zlato z dlouhého sjezdu  
a sprintu). Tímto výsledkem se 
jí podařilo získat i celkové vítěz-
ství Českého poháru. 
V současné době trénuje v ome-
zeném režimu na Mistrovství 
Evropy, které by se mělo usku-
tečnit začátkem listopadu ve 
Slovinském Solkanu. Zda bude 
nebo ne, je v této nejisté době 
loterie, kterou se ale Barbora ne-
může zabývat...                            red. 

Nejistá sezóna Barbory Dimovové se zlatou tečkou
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Čtyři zápasy na domácím hřišti 
odehráli fotbalisté Litovle před 
vynucenou koronavirovou pře-
stávkou a připsali si v nich 10 
z 12 možných bodů. V tabulce 
krajského přeboru jim tak nyní 
patří dělené šesté místo s pouze 
čtyřbodovým mankem na dru-
hý tým tabulky. Kromě spor-
tovních úspěchů také pokračují 
pod vedením Jiřího Kohouta  
v modernizaci areálu a budo-
vání herních prvků pro děti  
s cílem přivítat ve fotbalovém 
areálu ještě více rodin s dětmi  
a dopřát jim nejen fotbalový zá-
žitek. 

Výsledky posledních čtyř domá-
cích zápasů:
TJ Tatran Litovel – TJ Jiskra  
Rapotín 3:1 (3:1)
Branky: 2x Libor Navrátil, Jan 
Fišara
V utkání s Rapotínem jsme zís-
kali třetí vítězství za tři body  
v řadě. Úvodní branku vstře-
lil po standardní situaci Libor 
Navrátil. Stejný hráč pak využil 
dobrý presink Dragona a chy-
bu hostujícího brankáře a do 
poloodkryté branky nás tak po 
vyrovnání Rapotína poslal zno-
vu do vedení. Třetí branku ještě 
před koncem prvního poločasu 
vstřelil Honza Fišara. Ve dru-
hém poločase už branka i přes 
šance na obou stranách nepadla.

TJ Tatran Litovel – FK Mohelnice 
2:0 (1:0)
Branky: Petr Dragon, Libor Na-
vrátil
O tři dny odložené utkání  
s Mohelnicí skončilo po našem 
kvalitním výkonu zaslouženou 
výhrou 2:0. Mohelnici jsme po 
celou dobu přehrávali a odmě-
něni jsme za to byli brankou 
Petra Dragona v 31. minutě, kdy 
litovelský střelec zužitkoval cen-
tr Dostála a hlavičkou překonal 
brankáře. Druhou branku přidal 
v druhém poločase po úniku 
Bohanose Libor Navrátil.

TJ Tatran Litovel – FK Brodek  
u Přerova 1:2 (1:1) po penaltách 
(12:13)
Branky: Libor Navrátil
V extrémně silném větru se 
nehrálo příliš atraktivní utkání  
a výsledkem byla remíza 1:1 po 
základní hrací době. Do vedení 
nás poslal už ve 13. minutě Li-
bor Navrátil, soupeř však srov-
nal těsně před poločasem. Ve 
druhém poločase pak soupeř 
hrozil zejména z nebezpečných 
míčů po větru, ale naše obra-
na s brankářem si s tím vždy 
poradila. Nám se naopak bran-
ku soupeře podařilo ohrozit až 
z tlaku v závěrečných minu-
tách, branku to však nepřines-
lo a utkání dospělo do penalt.  
V těch byli velmi úspěšní střelci  

a na penaltách se vystřídali všich-
ni hráči z kádru. Rozhodla až 14. 
série penalt, po které se ze zisku 
bodu navíc radovali hosté.

TJ Tatran Litovel – Sokol Velké 
Losiny 4:0 (2:0)
Branky: 2x Petr Dragon, Martin 
Jindra, Jan Fišara
Před nucenou minimálně 
14denní pauzou veškerého 
sportu z důvodu pandemie 
koronaviru jsme na domácím  
hřišti porazili Velké Losiny jed-
noznačně 4:0. V prvním poloča-
se nás do vedení dvěma branka-
mi poslal kapitán Petr Dragon. 
Ve druhém poločase nás zastih-
la průtrž mračen a terén byl dost 
podmáčený. Ještě za přijatelných 
podmínek vstřelil třetí branku  

z penalty Martin Jindra a ve 
skrumáži před brankou se pro-
sadil také Honza Fišara. Poté už 
byl terén velmi náročný a s fot-
balem měl zbytek zápasu společ-
ného jen málo.

Další informace se dozvíte na 
našich webových stránkách 
www.fotbal.tatranlitovel.cz.
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. Pevně 
věříme, že se momentální zdra-
votní situace brzy zlepší a že se 
brzy znovu uvidíme na litovel-
ském fotbale. Děkujeme za vaši 
podporu.                    Martin Jindra

Litovelští fotbalisté úspěšně zvládli domácí sérii zápasů a nadále  
modernizují areál

Ke zdravému životnímu stylu 
kromě cvičení, o kterém jsem už 
pár základních věcí psala, patří  
i strava. Výživa jako taková je 
obrovské téma, já tady dnes zmí-
ním jen základní doporučení.
Mým osobním tipem, jak si udě-
lat přehled v tom, kolik toho a co 
všechno vlastně sníme, je, si to 
jednoduše třeba týden zapisovat 
nebo ještě jednodušší – každé 
jídlo si vyfotit. Takto dostanete 
větší přehled o tom, kolik kon-
zumujete ovoce, zeleniny, masa, 
příloh a také různých sladkostí, 
jak velké jsou porce atd.
Spousta lidí zjistí, že jí pořád do-
kola stejné potraviny. Zjistíte, že 
přijímáte málo vlákniny z ovoce 
a zeleniny nebo málo bílkovin – 
může to být různé.
Abychom jedli vyváženě, je po-
třeba mít ve stravě obsažené 
základní makroživiny, kterými  

jsou: sacharidy, tuky a bílkoviny 
(doplněné o vitamíny, minerály 
a vlákninu).
Sacharidy tvoří asi 50 % ener-
getického denního příjmu, tuky 
tvoří cca 30 % denního příjmu  
a bílkoviny pak cca 20 % denní-
ho příjmu.
Průmyslově zpracované potra-
viny, které jsou plné jednodu-
chých cukrů, trans tuků a růz-
ných dochucovadel a barviv je 
lepší úplně vynechat. Samozřej-
mě to platí i pro slazené nápoje.
Zdravá strava, dostatek pohybu 
a spánek se na našem těle pro-
jeví přirozeným úbytkem hmot-
nosti, přílivem energie, můžete 
se zbavit i drobných zdravotních 
potíží a předejít chronickým ci-
vilizačním chorobám.
Pokud cítíte potřebu změny 
stravování, najděte si odborníka 
ve výživě, ale hlavně se nesnaž-

te vyřešit problém některou za-
ručenou dietou. Diety jsou jen 
krátkodobě udržitelné a založe-
né hlavně na kalorickém defici-
tu. Pokud je někdo dlouhodobě 
v kalorickém deficitu, tělo pře-

stává správně fungovat, meta-
bolismus se zpomalí a dochází  
k nárůstu hmotnosti.
Přeji Vám všem pevné zdraví.

Jitka Škrabalová Freibergová
Studio Fit Litovel

Fitness okénko 3 – tentokrát na téma zdravá strava




