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Odhalení sochy Gustava Frištenského

Hliněný model, který slouží jako základ pro formu na sádrovou sochu, z níž se snímá forma na konečnou sochu z bronzu, prezentuje postavu zápasníka ze všech stran. 

Za života stál modelem pro 
sochy antických bohů a hr-
dinů. Své vlastní sochy se ale 
dočká až 56 let po smrti. 
V pátek 8. listopadu ve 13 
hodin bude před sokolovnou 
odhalena socha nejslavnější-
ho občana Litovle, zápasníka 
Gustava Frištenského.

O soše...
Profesionální zápasnická drá-
ha Gustava Frištenského (1879 
Kamhajek u Kolína – 1957 
Litovel) trvala plných 36 let 
(1903–1939) a odnesl si z ní na 
osm tisíc vítězství. Procestoval 
celý svět, kde spolu se svou že-
nou, dcerou litovelského slád-
ka, jako vlastenec šířil povědo-
mí o českém národu. 
Podporoval řadu spolků v je-
jich činnosti. Finančně přispěl 
např. i na stavbu litovelské so-
kolovny, ve které svedl několik 
zápasů. Prostor před sokolov-
nou, která je centrem sportov-
ního dění, se proto jevil jako 

nejvhodnější pro umístění 
sochy. Spolu s Masarykem a 
Opletalem bude postava Friš-
tenského tvořit vizuální linii 
na východním břehu Uničov-
ského rybníka. I proto byl ke 
zhotovení sochy zvolen trvan-
livý bronz, ze kterého jsou také 
ostatní dvě díla.

Hledání ideální podoby
„Při modelování sochy jsem 
vycházel z dobových fotografií 
Gustava Frištenského. Je však 
prakticky nemožné dát dohro-
mady snímky z jednoho obdo-
bí, které ho zachycují ze všech 
stran. Proto jsem pracoval i  
s živými modely podobných 
parametrů,“ popisuje práci na 
soše autor Jiří Finger. Ve vý-
sledku je zápasník zpodobněn 
ve věku kolem 30 let, uprostřed 
rozjeté kariéry a s charakteris-
tickým knírem, který však po 
větší část života už nenosil.
Sportovní dres, nákolenice  
a tretry, do kterých sochař po-

stavu oděl, odpovídají ustro-
jení zápasníků z počátku 20. 
století.
Medaile, které má zápasník 
zavěšeny na šerpě, jsou repli-
kami jeho skutečných trofejí, 
uložených v Národním muzeu.
Zlatý pás, jenž Frištenský vy-
hrál na mistrovství Evropy  
v řeckořímském zápase, se ne-
dochoval. Autor díla proto vy-
cházel z dobových fotografií.
Diváka jistě zaujme i podkova, 
kterou má zápasník položenou 
u nohou. V mládí se totiž Gus-
tav Frištenský původně učil 
kovářem. Když si však v dů-
sledku nevhodného žertu spo-
luučně spálil ruku o rozžhave-
nou podkovu a ze zranění se 
několik měsíců léčil, zanevřel 
na kovářské řemeslo a vyučil 
se řezníkem. Díky tomu se do-
stal do Brna a k možnosti zá-
pasit. Podkova tak vlastně stojí 
u počátku jeho pozdějšího 
úspěchu a slávy, a proto ji vždy 
považoval za symbol štěstí.

... a o slavnosti
V České republice lze uvidět 
trojí plastické zobrazení Friš-
tenského – deseticentimet-
rovou postavičku z lipového 
dřeva v loštickém betlémě pana 
Beneše, dřevěnou skulpturu  
v Kolíně a obdobné dílo v praž-
ském komplexu Park Holiday. 
První realistická socha v život-
ní velikosti však bude stát až  
v Litovli. Kromě města Litovle a 
Olomouckého kraje se na jejím 
vzniku finančně podíleli i míst-
ní podnikatelé a veřejnost.
Slavnostního odhalení se ve-
dle nich zúčastní i autor díla, 
který osvětlí vznik sochy (viz 
též s. 5), olympijský vítěz v řec-
kořímském zápase Vítězslav 
Mácha, zápasníkův synovec  
a jmenovec Gustav Frištenský, 
pamětníci, sokolové i příznivci 
slavného zápasníka. Slavnost 
hudebně doprovodí dechový 
orchestr ZUŠ Uničov. Součástí 
bude i výstava fotografií a do-
kumentů. Přijďte i vy.            hk

Pravoslavná akademie 10 135 let železářství 7 Kapela Miniband 14
TÉMA MĚSÍCE



Vážení spoluobčané,
rád bych Vám sdělil informace, které 
považuji za důležité a o nichž se dis-
kutuje. 
V průběhu minulého a letošního roku  
jsme byli úspěšní v získání dotací na  
městské projekty. Ke všem je nutno 
dát i vlastní podíl městských peněz 
(dotace se pohybují od 50 do 90 %).
Prvním z nich je dekontaminace 
skládky v Nasobůrkách, která byla již 
oficiálně zahájena. Práce se rozběh-
nou ještě letos. Další velkou akcí je 
vybudování kanalizace v obcích Un-
čovice, Březové, Rozvadovice, Víska  
a Chudobín. Realizace je naplánová-
na na jaro 2014 – podzim  2015.
V létě jsme získali dotace na rekon-
strukci náměstí i interiéru radniční 
věže a na trvalou expozici Gustava 
Frištenského v podkroví muzea spolu 
se zřízením depozitáře pro muzeum  
v domě č. p. 800 v ulici 1. máje (s dal-
ším přispěním města by se tento dům 
opravil celý, léta se na to čeká).
V rámci hledání využití budovy po ZŠ 
pro zrakově postižené je rozjednána 
možnost přesunout sem kanceláře 
městského úřadu z Havlíčkovy ulice. 
Objekt na ul. Havlíčkově by odkoupila 
Policie ČR a přemístila sem své půso-
biště ze Sochovy vily. Tím by město 
získalo peníze na rekonstrukci prázd-
né budovy vedle radnice, k nimž ale 
bude muset přidat i své prostředky.
Uvedené záměry jsou žádoucí, ale 
náročné na finanční prostředky měs-
ta. Chceme využít dotační možnosti 
a zastupitelstvo proto projednalo 
záměr získat i úvěr, který by pomohl 
k realizaci uvedených akcí.
Radě města byla předložena kronika 
za rok 2012. Děkuji tímto letopisecké 
komisi a kronikáři p. Josefu Hubáčko-
vi za dokumentační práci. Doporu-
čuji zájemcům se s kronikami města 
seznamovat a získat přehled o dění  
v našem regionu. 
Zorganizoval jsem návštěvu Rady 
města ve Státním okresním archivu 
v Olomouci. Seznámili jsme se s nej-
staršími listinami a knihami našeho 
města. Jsou zde uloženy originály 
listin králů Václava II., Jana Lucem-
burského, urbovní knihy, první kroni-
ka… Kdo má vztah k našemu městu 
a jeho dějinám, tomu doporučuji 
archiv navštívit – je to velký zážitek.
Neustále nás trápí absence čistírny 
oděvů ve městě. Pro spolupráci se 
podařilo získat majitele olomoucké 
čistírny a nyní hledáme vhodné pro-

story, kde by se oděvy sbíraly. Pokud 
můžete, nabídněte  – stačí prostor  
o velikosti přibližně 5 x 4 m.
Ve dnech 4.–6. 10. navštívila naše 
město primátorka partnerského 
města Revúce paní Eva Cireňová se 
svými kolegy. Zúčastnili se tak oprav-
du rušného víkendu, kdy město vřelo 
akcemi – turnaj v pétanque, výlov 
rybníků, motokros, Bobr Cup, jez-
decké závody ve Dvoře Nové Zámky... 
Akce se jim líbily – zahráli si  bowling 
i pétanque, který by chtěli rozšířit  
i doma. Svatohubertská mše s lito-
velskými trubači v kostele sv. Marka 
byla pěkným kulturním zážitkem na 
rozloučenou. Děkuji všem pořadate-
lům za krásný aktivní víkend, který 
reprezentoval naše město.
Dne 9. října se konala další schůzka 
s paní Marií Hrubou a panem Ro-
bertem Najmanem k řešení otázky 
opuštěných hrobů na městském hřbi-
tově. Oba se dobrovolně v rámci MSL 
ujali práce na soupisu hrobů, včetně 
zdokumentování nápisů a fotek na 
nich. Pomáhali i další dobrovolníci. 
Jejich aktivita byla reakcí na rušení 
hrobových míst, o která se již nikdo 
nestará a neplatí nájem. Byly proto 
vytipovány hroby významných osob-
ností, význačné kamenické práce, 
které nemají již vlastníka. Ty rušeny 
nebudou. Oprava a údržba tohoto 
kulturního dědictví bude ve správě 
Technických služeb a odboru byto-
vého hospodářství městského úřadu. 
Děkuji paní Hrubé a panu Najmanovi 
za jejich obětavou práci.
 Co se mi nelíbí – a nejen mně, slyším 
to od více občanů – je ničení fasád 
domů sprejery. Snažíme se, aby se 
město dostávalo z průměrnosti, bylo 
krásné. Opravujeme ulice, domy.  
A pak nám někdo postříká sprejem to, 
co stálo hodně peněz a práce, a má  
z toho radost. Jak může být někdo 
rád, když chodí kolem takto škare-
dých stěn, co mu to dává, komu se 
chlubí? Ať si tak vymaluje svůj byt, 
ale neobtěžuje tím ostatní. Dávám 
na zváženou vytvořit pro toto umění 
stěnu či vytipovat, co bychom potře-
bovali opravdu pěkně namalovat. Vy-
zývám tímto tyto umělce, aby přišli,  
a společně najdeme dobrý způsob, 
jak by se mohli realizovat.
Vážení občané, po horkém létě přišly 
rychle chladné dny. Přeji Vám tedy, 
abyste načerpali síly na zimu, byli zdra-
ví a měli kolem sebe dobré přátele. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta
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Slovo starosty

INZERCE

z návštěvy Rady města v olomouckém archivu

Podzimní sběr větví 8.–10. 11.
Sběr větví proběhne ve dnech  
8.–10. listopadu na osmi tra-
dičních stanovištích:
1. ul. Palackého (naproti pro-
dejně ETA)
2. parkoviště na ul. Příčné
3. Komárov (za pomníčkem)
4. ul. Dukelská u mostu (na-
proti supermarketu Tesco)
5. ul. Červenská (konec ulice  
u zahrádek)
6. ul. Žerotínova (za garážemi)

7. Pavlínka
8. křižovatka ulice Šmakalovy  
a Sochovy

Prosíme občany, aby větve od-
kládali na volná prostranství  
na určených místech až ve sta-
novené dny. Neodkládejte sem 
prosím jiný odpad ze svých   
zahrádek a domácností. Dě-
kujeme!

Technické služby Litovel

Pavlínka roste, silnice je hotová

Stavební práce na Pavlínce, 
kde se připravují podmínky 
pro výstavbu rodinných domů, 
pokročily. Vybudována je ka-
nalizace i vodovod, dokon-
čena byla i zvýšená zpevněná 

komunikace. Ve stejné úrovni 
mají být postaveny i plánované 
domy. Na Pavlínce jsou dosud 
volné stavební pozemky. Zá-
jemci se mohou hlásit u p. Ská-
cela na tel. 585 153 150.        red.
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Vyneseno z radnice

56. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 26. září 2013
Rada města Litovel schvaluje
 zveřejnění záměru odprodeje 
rodinného domu č. p. 107 v Litovli, 
místní část Nasobůrky, za cenu dle 
znaleckého posudku
 zveřejnění záměru odprodeje 
objektu č. p. 818 v Havlíčkově ulici  
v Litovli (nyní sídlo MěÚ), včetně 
garáží, vedlejších staveb, venkov-
ních úprav a pozemků parc. č. st. 37 
a 790 za cenu obvyklou, stanove-
nou znaleckým posudkem, s pod-
mínkou, že kupující bude objekt vy-
užívat k zajišťování veřejné služby.

57. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 17. října 2013
Rada města Litovel schvaluje
 měsíční nájemné za garážové 
stání v bývalé uhelně na sídlišti Ví-
tězná od 1. 1. 2014, a to 600 Kč
 žádost ZUŠ Litovel a souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěv-
ku ve výši 10 000 Kč na pořízení hu-
debního nástroje v rámci projektu 
Hudba školám
 uzavření smlouvy o budoucím 
zřízení věcného břemene mezi 
městem Litovel a společností Povo-
dí Moravy, s.p. Brno, v předloženém 
znění. Smlouva je uzavírána za úče-
lem přípravy podkladů pro stavební 
povolení stavby Parková plocha  
u Svatojánského mostu v Litovli
 udělení výjimky z OZV o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství pro vá-
noční akce, které se budou konat 
na náměstí Př. Otakara ve dnech  
29. 11. (Rozsvícení vánočního stro-
mu + vánoční ohňostroj), 5. 12. 
(Slet čertů, Mikulášů a andělů),  
11. 12. (Zpívání koled na náměstí), 
12. 12. (Vánoční pohádka) a 13. 12. 
(Farmářské trhy)
 přesun částky 85 000 Kč na akci 
Rekonstrukce dětského hřiště v obci 
Březové
 uspořádání veřejnosti přístup-
né akce Monster truck show dne  
1. 11. od 17 hod. na parkovišti v uli-
ci Příčné v Litovli.                        

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 2. 10. ve 23.30 hodin byl  
v Dukelské ulici v Litovli policejní 
hlídkou kontrolován řidič. Zjistilo 
se, že má zákaz řízení všech moto-
rových vozidel až do 4. 8. 2014.
 Dne 4. 10. mezi 19 a 21.30 ho-
dinami odcizil dosud neznámý 
pachatel jízdní kolo uzamčené na 
Vítězné ulici.
 Dne 5. 10. v 15.46 hodin na su-
perkrosových závodech v Litovli–
Chořelicích nerespektovala divačka 
zábrany oddělující trať od prostor 
pro veřejnost a vstoupila na závod-
ní dráhu, kde ji srazil projíždějící 
závodník. Žena utrpěla zranění vy-
žadující delší dobu léčení.
 Dne 5. 10. v době mezi 19. a 23. 
hodinou dosud neznámý pachatel 
odcizil dámské jízdní kolo uzamče-
né na náměstí Svobody v Litovli.
 Dne 7. 10. v době od 18.20 do 
18.35 hodin se dva muži pod vlivem 
alkoholu dopouštěli výtržnictví na 
veřejně přístupném místě v Litovli.

Policie ČR

Dušičkový
autobus
Ve dnech 2. a 3. listopadu po-
jede autobus na místní hřbitov 
k uctění památky zesnulých.
Autobus bude odjíždět z Lito-
vle z náměstí Přemysla Ota-
kara ve 13.55 hodin. Další 
zastávky budou na autobuso-
vém nádraží na výstupu ve 14 
hodin, dále na ulici Palackého  
a v Chořelicích na zastávce.  

Městská televize
Premiéra st 13. 11. v 18.45 hod.
 st 27. 11. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Připomínky, názory, nápady, náměty ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467. 
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky 
jsou volně ke stažení na webu města.

Tašky pro 1 000 domácností
V polovině října byla v čás-
ti Litovle distribuována sada 
tří plastových tašek na třídě-
ní odpadu. Účelem této akce, 
kterou ve spolupráci s městem 
zajišťuje nezisková oraniza-
ce EKO-KOM, bylo podpořit 
třídění odpadu v co největším 
počtu domácností. 
„Věříme, že barevné tašky bu-
dou občany motivovat k ak-
tivnějšímu přístupu ke třídění 
odpadů. Často jsme se setká-
vali s názorem, že lidem doma 
chybí nádoby na třídění jed-
notlivých druhů odpadů, i to 
byl jeden z důvodů, proč jsme 
se rozhodli takovouto aktivitu 
realizovat,“ uvedl regionální 
zástupce společnosti EKO-
-KOM Marek Hruška.
„Obyvatelé Litovle reagovali na 
tašky velmi kladně. V někte-
rých městech se nám stává, že 
někdo nadává, za jakou hlou-
post město zase utrácí apod. 
Ale v Litovli jsme nic takové-
ho nezaznamenali. Naopak, 
na sídlišti Vítězná se chodili 
lidé k našemu autu ubezpečit, 
že k nim do domu také dora-
zíme. O kampani byli většinou 
informovaní,“ popisuje situaci 

v našem městě zástupce distri-
butorů Ivo Opletal.
V říjnu získalo tašky na třídě-
ní odpadu 1000 litovelských 
domácností. Ve vybraných do-
mácnostech proběhne v příš-
tím roce dotazníkové šetření. 
Sledovat se budou také výsled-
ky třídění. Pokud tato aktivita 
splní očekávání, plánuje se její 
rozšíření i do dalších domác-
ností. 
Praktické tašky tří barev na 
třídění papíru, skla a plastu se 
dají navzájem spojit suchým 
zipem. Lidé tak mohou doma 
odpad třídit přímo do těchto 
tašek, a poté jejich obsah jen 
vysypat do kontejneru stejné 
barvy. Vloni v rámci pilotního 
projektu získaly tašky zhru-
ba 4 tisícovky domácností ve 
Zlínském kraji. Letos na pod-
zim tašky obdrželo dalších 
zhruba 10 tisíc domácností  
v našem regionu.                      red.

Probíhají opravy komunikací
Letošní podzim s sebou při-
náší řadu oprav komunikací  
v Litovli i obcích, město si vza-
lo na mušku i autobusové zá-
livy.
Proměnou prošly autobu-
sové zálivy v Rozvadovicích  
a Unčovicích. Vedle nových 
čekáren si motoristé na prv-
ní pohled všimnou ostrůvků 
uprostřed vozovky, které mají 
zajistit bezpečnější přecháze-
ní pěším. Nyní se pracuje na 
stavbě autobusového zálivu 
u Alibony v Nasobůrkách.  
V listopadu bude opraven také 
záliv na Nové Vsi, ve směru od 
Chudobína.

Do poloviny listopadu by měla 
být dokončena oprava silni-
ce vedoucí ulicí Novou (foto), 
získá nový asfaltový povrch. 
Naplánována je rovněž vý-
měna štěrkového povrchu za 

asfaltový ve Třech Dvorech  
v první ulici vpravo, na Nové 
Vsi poblíž penzionu, v Rozva-
dovicích u hřbitova a spravena 
bude i rozbitá cesta v Chudobí-
ně v blízkosti sklepů.
Vše má být provedeno během 
listopadu.                    red.
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RE/MAX nejsou jen reality!

Je to i pracovní příležitost pro ty, kteří chtějí být úspěšní, 
časově i finančně nezávislí, kteří mají rádi práci s lidmi, 

chtějí se něco naučit a stát se odborníky v profesi, 
která je bude provázet celý život. 

Není to lehké, ale je to život, který si tvoříte sami. 
Neváhejte a přijďte na nezávaznou schůzku pro další informace!

tel.: 733 263 532, e-mail: jana.fladrova@re-max.cz

INZERCE

Za slunečného a přívětivého 
počasí se v sobotu 12.  října 
uskutečnil v hostinci Modrá 
hvězda na Staroměstském ná-
městí v Litovli již 5. sraz lito-
velských Staroměšťáků. Přes 
70 rodáků a starousedlíků se 
sešlo, aby si oživili vzpomínky, 
popovídali a potvrdili si, jak 
se změnila tvář části Starého 
města za poslední tři roky.
Významným hostem setkání 
byl pan starosta Ing. Zdeněk 
Potužák. Seznámil nás se vším, 
čím se v souvislosti s touto čás-
tí města zabývá vedení, a uvedl 
nejbližší investiční akce, které 

se zde uskuteční v r. 2014. Poté 
se účastníci společně vyfoto-
grafovali a přemístili do kos-
tela sv. Filipa a Jakuba ke ko-
mentované prohlídce. Ta byla 
zahájena pěveckým vystoupe-
ním paní Ireny Blektové a Báry 
Antonové. Po něm se ujala slo-
va PhDr. Hana Likešová, aby 
seznámila přítomné s historií 
i současností kostela. Účastní-
ci  měli možnost obhlédnout 
si část Litovle z kostelní věže.  
V podvečer pokračovalo se-
tkání společnou rozpravou  
a zábavou s hudebním dopro-
vodem.

Děkujeme městu Litovel, Pap-
celu, Litovelské cukrovarně, 
soukromým podnikatelům 
(S. Svozilovi, V. Voříškovi, P. 
Kadlčíkovi, Z. Hlaváčkovi a 
R. Macháčkovi), Mgr. Josefu 
Rosenbergovi a Farnosti círk-
ve římskokatolické za přízeň  
a poskytnutou podporu. 
Za 12leté historie konání těch-
to setkání jsme mohli vydat již 
3. doprovodný sešit, tentokrát 
nazvaný Jak poznamenal čas 
dnešní tvář Starého města. 
Naše tříleté odpočitadlo běží 
do příštího setkání...

Ing. Vladimír Gottfried

Správná odpověď z minulého čísla: 
Alois Volkman
Vylosovaný výherce: 
Kateřina Fritscherová

Paní RÓ se ptá: Čím byl tento člověk?  SOUTěž    SOUTěž

Setkání Staroměšťáků opět po třech letech

Regionální TV
Už více než rok si mohou  
i občané Litovelska naladit 
jedinečný televizní program 
regionalnitelevize.cz, který 
se specializuje na regionální 
zpravodajství z moravských, 
českých a slezských regionů  
a jejich propagaci v cestovním 
ruchu. 
Jde o unikátní projekt pro-
pojující a propagující české 
regiony mezi sebou, dávající 
prostor všem městům a obcím 
v ČR. V programu nechybí ani 
regionální dokumenty či tipy 
na výlety. 
Jak mohou občané program 
naladit: 
1. Na satelitu Astra 23,5° vý-
chodně, na frekvenci 12 168 
MHz, polarizace vertikální, 
symbol rate 27 500, FEC 3/4. 
Program není kódován a je 
možné jej sledovat i bez karty 
Skylink či Cs link. 
2. V kabelových sítích vč. 
UPC a v sítích IPTV (tam, kde 
není program zařazen, jej spo-
lečnost ráda na základě pod-
nětů zákazníků zařadí, neboť 
je zdarma).
3. Jako jedinou českou televizi  
můžete Regionální TV sledo-
vat i na platformě YouTube 
live.

Ing. Eva Stejskalová,
Regionální televize CZ

Z roku 1567 
pochází repre-
zentativní ná-

hrobní kámen 
osazený na vnější 
zdi litovelského 

kostela sv. Marka. Patří mis-
tru Paulu Haunschildovi. Je 
na něm vyobrazena postava s 
cechovním erbem Haunschil-
dova řemesla, na němž je zob-
razen jeho pracovní nástroj.
O jaké řemeslo jde? ptá se paní 
Ró. Čím byl tento člověk?

Odpovědi posílejte do 18. lis-
topadu na adresu redakce (viz 
tiráž). Nezapomeňte uvést své 
telefonní číslo.
Vylosovaný výherce získá dvě 
vstupenky od Městského klu-
bu Litovel na vybrané prosin-
cové představení.

České pivo 2013 je opět z Litovle
Výsledky prestižní degustační 
soutěže České pivo 2013 opět 
potvrdily, že nejlepší piva se 
vaří na střední Moravě. Piva 
Litovel, Zubr a Holba získala 
celkem 8 medailí, z toho 3 ví-
tězství. Piva všech tří značek, 
která jsou doma v Olomouc-
kém kraji, tak opět potvrdila 
svou jedinečnost a prvotřídní 
kvalitu. Pivovarští odborníci 
v soutěži hodnotili celkem 61 
druhů piv, rozdělených do 5 
kategorií.

V prestižní kategorii světlých 
ležáků zvítězilo pivo Litovel 
Premium. Piva ze střední Mo-
ravy jednoznačně ovládla také 
kategorii tmavých piv. Jejím 
vítězem se stal Litovel Dark, 
následovaný tmavým výčep-
ním Zubrem Classic a tmavým 
ležákem Litovel Schwarzbier.
V posledních třech letech zví-
tězilo Litovel Premium v ka-
tegorii ležáků třikrát, slaví tak 
zlatý hattrick.

Hana Matulová (kráceno)

Do Loštic 
nejen na Kluse
V sobotu 30. 11. od 18 ho-
din pořádá ješovské občanské 
sdružení Arcus – Onko cent-
rum v kulturním domě v Lošti-
cích akci nazvanou Mikulášská 
zábava. Vystoupí zde kapela 
Herrgott i Český slavík Tomáš 
Klus. Výtěžek poputuje na edu-
kační onkologický program.
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socha Gustava Frištenského
 materiál sochy: bronz
 materiál podstavce: šedá žula
 výška sochy: 217 cm
 výška podstavce: 144 cm
 váha sochy: 350 kg
 váha podstavce: 1 600 kg
 odhalení: 8. 11. ve 13 hodin 
    před sokolovnou

Mgr. A. Jiří Finger
 olomoucký sochař (Sochaři v. o. s.)
 výběr z řady realizovaných děl: 
socha sv. Mikuláše v Novém Jičíně, 
kašna na nádvoří univerzitní knihov-
ny (Zbrojnice) v Olomouci, fontána  
v areálu River City v pražském Karlí-
ně, kašny v Majetíně, Lípě aj.

Symboly, které na soše uvidíte
 Socha je označena jen jménem a 
životními daty Frištenského. Jeho 
zápasnická činnost bude znázorně-
na reliéfem na podstavci (viz foto). 
Sochař zde zachytil chvat zvaný 
mlýn, kterým se Frištenský prosla-
vil. Býval nakreslen na jeho plaká-
tech zvoucích na zápas.
 Do plochého soklu, na němž 
socha stojí, jsou vyryty poledníky, 
rovnoběžky a jména měst, v nichž 
Frištenský zápasil. Jsou symbolic-
kým vyjádřením toho, že mu u no-
hou ležel celý svět.

Svaly ze železa, tvář z bronzu... Gustav Frištenský
Na soše Gustava Frištenského začal pracovat v dubnu 2012, v říjnu 2013 byla dokončena  
a připravena k slavnostnímu odhalení. O tom, jak taková socha vzniká, mi vyprávěl její autor, 
sochař Jiří Finger.

Poté si 
s o c h a ř 
s e s t r o j í 
lešení, ko-
vovou nebo 
d ře vě n ou 
konstrukci, 

jež nese základní tvar sochy. 
Dutina naznačující trup se 
vyplní a celá kostra se pokryje 
hlínou. Ta je zpevněna „bábr-
laty“, dřevíčky a drátky, které 
udržují sochu pohromadě.
Podle modelu je hlíně znovu 
vtisknuta podoba zobrazova-
né osoby. Hliněná postava je 
stvořena asi ze 300 kg hlíny 
a 400 kg konstrukce. Vzniká 
přibližně čtyři měsíce.

Než začne sochař pracovat 
na samotné soše, vytvoří 
si nejdříve malý, např. de-
setinový, a poté třetinový 
sádrový model. Z hlíny si nejprve vymodeluje detailní podobu 
postavy. Tu pokryje sádrou. Po zaschnutí ji rozebere a vybere z 
ní hlínu. Vznikne tak sádrová forma, jíž se říká ztracená, neboť 
sochař formu rozbije, a tím ztratí. Do formy se vloží separační 
vrstva a nalije sádra. Forma se pak oseká a na světě je sádrový 
model, zmenšenina budoucí sochy.
Na třetinovém modelu si tvůrce vyznačí body, které pak v patřič-
ném poměru bude přenášet na velkou sochu. Díky tomu se při 
tak velkých rozměrech na soše lépe orientuje.

Stejně jako u malého 
modelu se z hliněné so-
chy vytvoří sádrová for-
ma. Sochař si předem do 
sádry vloží dělicí plechy, 
podle nichž pak formu 
rozebírá na díly. Protože 
přední díl zůstává v celku 
a rozebírá se pouze zadní, 
zapadá do sebe forma při 
výrobě sádrového odlit-
ku. I v odlitku je vsazena konstrukce, aby postava držela pohroma-

dě. Sádrová socha pak putuje do bronzařské dílny.

Z odlitku rozřezaného na části vytvoří bronzaři rozmnožovací 
formu vylitou silikonovým kaučukem. Tu vevnitř potřou půlcen-
timetrovou vrstvou vosku a na ni navrší žáruvzdornou směs an-
tuky se sádrou. Po sejmutí původní formy 
nanesou tutéž vrstvu na lícovou stranu, 
takže vznikne jakási forma vylitá voskem.  
V peci pak vosk z formy vypálí a do dutiny 
nalijí bronz. Této metodě se říká odlévání 
na ztracený vosk.
Jakmile kov ztuhne, forma se rozbije. Na 
řadu přichází cizelér, který bronzové odlit-
ky čistí tak, že se začnou lesknout. Díky ci-
zelování pak nejsou ani vidět sváry vzniklé 
spojováním kusů sochy dohromady.         hk

3
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Ze společnosti

Blahopřání

Odešli
v době od 21. září do 20. října
Bohumil Šišma ze Sobáčova (77 let)
Jaroslav Malý z Nasobůrek (95 let)
Pavel Veselý z Litovle (70 let)
Zdeňka Skácelová z Rozvadovic (87 let)
Magda Dostálová z Litovle (92 let)
Ilona Knéslová z Litovle (36 let)
Věra Šafránková z Litovle (64 let)
Anna Vaňková z Měrotína (92 let)
Marie Vydrová z Litovle (70 let)
František Čamek z Litovle (84 let)
Pavel Grézl z Litovle (46 let)
Josef Hybler z Červenky (64 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Inzerce

Pozvánka

Oční lékařka MUDr. Olga Látalová oznamuje  
přemístění oční ordinace. Nová adresa je Olomouc, 
Kavaleristů 10 (u Bystřičky). Telefon 585 227 940 
nebo 736 713 589.

Co vám kdo dá? 
aneb Světová premiéra litovelských ochotníků
Ve svých hrách si kladu otázky. Po Mohu 
vám pomoci? (2003) a Už tu byla? (2008)  
jsem dodržel pětiletý interval a s litovel-
skými ochotníky si vás dovolujeme pozvat 
na hru Co vám kdo dá?
CO? si mohou dát zcela nebo téměř ne-
známí lidé, kteří se potkají v čekárně chi-
rurgické ambulance se svými nejen zdra-
votními problémy a dokáží si navzájem  
pomoci.
VÁM? Určeno pro všechny, kdo mají rádi 
humor se špetkou zamyšlení nad smyslem  
života a nad tím, jaká v dnešní rychlé a do 
sebe zahleděné době existuje možnost, že 
vám, často i nevědomky, někdo pomůže 
zdánlivou maličkostí.
KDO? Osvědčení herci našeho soubo-
ru – Jarka Vebrová, Irča Blektová, Karel 
Haderka, Zdena Sedlářová, Pavel Soldán, 
Zdeněk Šmíd, Tomáš Dědek, Iva Schmal-
zová (Keveška) a Michal Schmalz. 
DÁ? Nevšední dramaturgické pojetí, 
originální uspořádání prostoru, kdy se 
nehraje na jevišti, devět dobrých rad do 
života, a hlavně spoustu zábavy s devíti 
autorskými písněmi – pro každou posta-
vu jedna.
Napsání této hry předcházel nákres sché-
matu, jakési pavučiny vztahů a vzájem-
ného propojení devíti postav. Souběžně  
s tím, jak vznikaly monology a dialogy,  
vynořovaly se písničky, což mi šlo nejlépe 
(muzikantem jsem přece jenom déle než 
divadelníkem).
Od začátku jsem věděl, že tentokrát svě-
řím režii Pavlu Soldánovi, jehož organi-
zační schopnosti, představivost a invence, 
stejně jako diplomatická erudice, jsou  
v rámci našeho souboru bezkonkurenční.

Nezáleží na  tom, která postava a její pro-
blém vám bude bližší – zda chirurg s fobií  
z ostrých předmětů, pianista, kterému po 
fenomenálně úspěšném koncertě ochr-
nuly prsty, řidič náklaďáku, který před 
vlastním životem ujíždí kamionem plným 
nenáviděných rajčat, či snad lesbická ma-

nažerka, která své sestře přebrala kluka, 
aby pak sbalila jeho sestru. A ta její vlastní 
sestra je sestrou zdravotní, jíž se všechny  
následné vztahy s muži nějak zašmodr-
chaly a zůstala sama. A což učitelka, kte-
rá své neukojené ambice promítla do své  
jediné nadějné dcery, jež se nenechala 
vodit životem jako loutka a dala přednost  
svobodě loutkoherečky? Vy byste snad 
dali přednost bohémovi, který nikdy nic  
nedokončí a je tak nad věcí, až utíká sám  
před sebou? Zbývá už jen židovský pekař 
schovávající svůj problém s pitím za spo-
lečenský stihomam vyplývající z antisemi-
tismu.
Že se vás jmenované problémy netýka-
jí, protože řešíte „jen“ nedostatek peněz, 
vztahy, děti, zaměstnání nebo vás štvou  
politici? I pro vás jsem spojil tuhle poně-
kud bizarní partičku lidí, kteří si vzájem-
ně pomohou. Myslíte, že to v dnešní  době 
není možné, protože každý máme svého  
dost? Každý nosíme v sobě tajemství, ka-
ždý nese svůj kříž, ale proč se na všechno  
nepodívat s nadhledem, humorem a po-
chopením?
Kladu si otázky, ale odpovědět si musíme  
každý sám. A tak, jak jsme každý jiný,  za-
zní v představení od každé postavy žánro-
vě jiná píseň s výpovědí – tu ragtime, tam 
blues, sambu vystřídá kuplet, valčíček, 
tango s téměř až operním refrénem, jidiš  
až po nefalšovanou cikánskou lidovku.            
Ještě upozornění pro mé přátele, známé  
a pacienty: všechny pasáže, ve kterých po-
znáte sebe, své oblíbené průpovídky a pří-
běhy, byly použity do hry ve zcela dobré 
vůli jen prostým rozpomínáním a pozo-
rováním života běhu.

Budeme se na vás těšit 23. 11. (premiéra), 
29. 11. a 30. 11. vždy v 19 hodin na soko-
lovně (vedle gymnázia) v Litovli. 
Předprodej vstupenek je v knihkupectví 
Atlas Alfa na náměstí Přemysla Otakara 
(tel. 585 342 732).

Michal Schmalz 

Ve středu 6. listopadu od 8 do 15 hodin proběh-
ne v prostorách oddělení neurologie Nemocnice 
Šternberk Den prevence cévní mozkové přího-
dy. Zájemci mohou zdarma podstoupit natočení 
EEG, ultrazvukové vyšetření krčních tepen, měření 
krevního tlaku a pulsu, ambulance nabízí i odborné 
poradenství lékařů.

Dne 20. října oslavila kulaté narozeniny paní  
Jarmila Šalšová, dlouholetá spolupracovnice Li-
tovelských novin i Muzejní společnosti Litovelska.  
K jejímu výročí jí přejí všechno nejlepší kolegové.

Na výstavu, pro hvězdu či za sportem
Měsíc listopad je vskutku bohatý na akce 
nejrůznějšího charakteru. A proto – ne-
seďte doma, podzim je čas příležitostí!

Již ve středu 6. listopadu bude v litovel-
ském muzeu zahájena nová výstava. Té-
matem jsou tentokrát vánoční pohlednice 
a svaté obrázky. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout zajímavé exempláře ze sbírky 
Ing. Josefa Moši. Výstava potrvá až do 
konce prosince.

V neděli 24. listopadu v 11.30 hodin od-
startují závodníci na třetím ročníku Běhu 
Litovelským Pomoravím. Trasa dlouhá 
11 km začíná u restaurace U Nádraží na 

Července. Zájemci o účast se zde mohou 
přihlásit od 10.30 do 11.15 hod., startovné 
činí 80 Kč. Závod pořádá Lyžařský oddíl 
TJ Tatran Litovel.

V pátek 29. listopadu od 8 do 17 hodin 
se ve vestibulu Městského klubu Litovel 
uskuteční již 16. ročník prodeje vánoční 
hvězdy. Tuto akci pořádá sdružení Šance 
Olomouc o. p. s., sdružení rodičů a přátel 
hematologicky a onkologicky nemocných 
dětí při Dětské klinice FN v Olomouci, za 
pomoci studentů litovelského gymnázia.
Organizátoři děkují všem, kteří si tuto vá-
noční hvězdu koupí, a přispějí tak na po-
moc těžce nemocným dětem.



Český obchod Františka Schenka
Občané Litovle, kteří procházejí po Palac-
kého ulici kolem železářství, možná nevě-
dí, že jde o první český obchod v Litovli.
V roce 1878 mladý český rodák ze Šum-
valdu František Schenk založil a otevřel na 
hlavní ulici Olomouckého předměstí svůj 
obchod se železářským zbožím. Napro-
ti přes ulici (potraviny paní Jaškové) měl 
současně koloniál a hostinskou koncesi.

Litovel náležela k oněm moravským měs-
tům, která přesto, že ležela uprostřed kra-
je, propadla poněmčení a měla německou 
správu. Otevření českého obchodu bylo 
proto v tehdejších dobách pro českou 
obec událostí, neboť vedle odborných 
schopností bylo k tomu zapotřebí pevné 
národní uvědomění i osobní statečnost. 
František Schenk měl všechny tyto vlast-
nosti, tehdy vzácné, zejména v kruzích 
obchodních. Proto vtiskl svému obchodu 
výslovně český ráz.
Své podnikání rozšířil o zpracování zelí, 
pražírnu kávy, konzervárnu zeleniny  
a výrobu likérů. Káva a likéry se prodávaly 
pod značkou Žitný klas. Tyto aktivity však 
byly v r. 1948 ukončeny socializací majet-
ku a již nikdy nebyly obnoveny.

Pokračovatelé
František Schenk zemřel v 65 letech dne 
31. 10. 1916. 
Už v roce 1909 převzal obchod jeho syn 
Antonín Schenk. Od roku 1937 obchod 
železářství vedla dcera Antonína Alice se 
svým mužem Rudolfem Piwowarem. Od 
13. 12. 1949 zde byl největší litovelský ko-
vomat, který byl v roce 1973 rozšířen.
Od r. 1949 až do vydání v restituci byl 
obchod pod vedením Domácích potřeb 
Olomouc. To, že byl dobře zásobován bylo 
patrné z toho, že zde pro železo a ostatní 
železářské potřeby jezdili občané i z hod-
ně vzdálených míst. 

Současnost
V roce 1993 byl v restituci obchod spo-
lu s ostatním majetkem navrácen 83leté  
původní majitelce Alici Piwowarové. Po-
něvadž manželé Piwowarovi byli bezdět-
ní, předali majetek svým neteřím Alici  
a Janě. 
Po vydání v restituci byl obchod prona-
jat nejdříve firmě DPK REAL, s. r. o. pod 
vedením Ing. Zdeňka Krejčího ml. V sou-
časné době je pronajat firmě Libros.

To, že zakladatelé prvního českého obcho-
du se železem i jejich rodinní pokračova-
telé byli věrni Litovli, dokazuje skutečnost, 

že místem jejich posledního odpočinku je 
litovelský hřbitov.  

Jana Svobodová

Znáte tradici nějaké jiné budovy, podniku 
atp. na Litovelsku? Podělte se o ni s ostat-
ními v Litovelských novinách.

DĚJINY KOLEM NÁS / 7 

135 let na jednom místě – výjimečná tradice (Schenkova) železářství

Dvě nedatované dobové fotografie Schenkova železářství. Na fotografii vpravo je již obchod přestavěn a rozšířen. Cedu-
le s nápisem Auto, benzin, oleje odkazuje na skutečnost, že před obchodem byla roku 1927 zřízena benzinová pumpa. 

František Schenk (10. 5. 1851 – 31. 10. 1916) byl nejen 
obchodníkem a vlastencem. Byl členem rady v prvním 
českém zastupitelstvu Litovle, zvoleném roku 1900. 
Působil jako dlouholetý předseda Obchodního gremia, 
správní rada Rolnického lihovaru s drožďárnou v Litovli, 
spoluzakladatel a správní rada Společenské továrny na 
cukrovinky v Olomouci.

snímek z přestavby kovomatu v roce 1973

dnešní potraviny J. Jaškové kolem r. 1910

Železářský obchod existuje v Palackého ulici č. 848 ne-
přetržitě již 135 let, což představuje jedinečnou obchod-
ní tradici, jež v Litovli zřejmě nemá obdoby. Kromě žele-
zářství v přízemí se v prvním patře nacházejí kuchyňské 
potřeby. Před nedávnem zde navíc byla znovu vybudo-
vána i pražírna kávy.

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 

INZERCE
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Stalo se v Litovli
 Roku 1913 byla litovelská pošta přestě-
hována z hospody U Žlutého lva vedle radnice 
(dnes matrika) do „nových, moderně upravených 
místností“ na rohu náměstí vedle lékárny (foto).
 Roku 1923 postavil notář JUDr. Jan Slaměník 
nádhernou rodinnou vilu na své zahradě a čás-
tečně na pozemku zakoupeném od obce u Uni-
čovského rybníka v ulici Kollárova. Stavbu prová-
děl Otakar Douša z Litovle a Ing. Julius Schmalz 
z Olomouce. Roku 1924 se s Růženou, dcerou 
notáře Slaměníka, oženil znojemský advokát 
dr. Kolář a převzal po tchánovi notářskou praxi 
v Litovli. Vila je dodnes známa jako Kolářova.  
O její pečlivou opravu se postaral současný maji-
tel, firma Hajdo.
 1. 11. 2003 arcibiskup Jan Graubner vysvě-
til opravený kostel sv. Marka. Opravy chrámu 
byly dokončeny již v polovině roku. Zásluhy na 
jejich dokončení má administrátor Mons. doc. 
ThDr. Jaroslav Studený, jmenovaný arcibiskup-
stvím. Od srpna tak mohly být zahájeny v kostele 
bohoslužby. Již v průběhu roku 2002 byl v pod-
statě opraven i kostel sv. Filipa a Jakuba, venkov-
ní lešení bylo odstraněno na počátku roku 2003. 
 Přibývá těch, kteří vzpomínají, jak se kdysi 
měli dobře. Koncem roku 1953 píše kronikář: 
„A teď něco o tom vypínání elektrického proudu. 
Sedíš v kině, sleduješ napínavý děj na plátně, na-
jednou tma – vše zmizí. Byl vypnut proud. Máš 
na vybranou. Buďto se bavit hodinu se sousedy, 
nebo si zdřímnout. Kuchařky zapjaly elektrické 
sporáky, v hrnci vše vesele bublá, v troubě začí-
nají buchty krásně červenati, pojednou vypnut 
proud. Co teď? Proud se stále vypínal několikrát 
denně, což dělalo zlou krev v průmyslových pod-
nicích, v zemědělství i v rodinách. Poněvadž svítit 
se musí, nastalo obzvláště v zemědělství nebez-
pečí ohně. Nesnáze pociťují i v rodinách pracu-
jících, na něž po celodenním zaměstnání čeká 
práce v domácnosti. Není třeba reptat, poněvadž 
odpovědní činitelé dobře ví, proč se tak děje.“ 
Na mimořádné prázdniny jistě rádi vzpomínají 
ti, kteří tehdy chodili do školy. Ale i po dalších 
25 letech budování socialismu dostali opět ško-
láci prázdniny. Vláda nařídila posunutí pracovní 
doby, omezila vysílání televize, zakázala provoz 
kina a kulturní akce. Úsporná opatření trvala až 
do jara 1979. Takovou radost už dnešní vláda 
školákům asi neudělá, mají to špatné.  

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Počasí zatím našim akcím přeje – když je 
sluníčko a pěkně, jsme na zájezdu nebo na 
cyklovýletě, když pošmourno, tak schova-
ní před nečasem v Malém sále Záložny.
Náš zájezd na Rejvíz a do Karlovy Studán-
ky byl úspěšný. Ráno bylo sice chladné, ale 
na místě samém už nás čekalo slunečno, 
a tak jsme si prohlédli rašeliniště a Velké 
mechové jezírko, aniž nám bájný pastýř 
Gill zkřížil cestu i naše plány. Karlova Stu-
dánka byla příjemným místem pro pro-
cházku i návštěvu rehabilitačního bazénu. 
Léčivou vodu někteří střídali se silnějšími 
nápoji v místních restauracích nebo kafíč-
kem v cukrárně. Pak se počasí poněkud 
zvrtlo a cesta na Ovčárnu z programu vy-
padla. Všeobecná spokojenost a příjemně 
strávený den!
V prezentaci spolupracujících organizací 
jsme ve středu 25. 9. pokračovali besedou 
Jak se dělají noviny s redaktorkou Lito-
velských novin Mgr. Helenou Kaštilovou. 
Všechny si získala svou bezprostředností 
i vitalitou a humorným nadhledem nad 
prací s novinami. Dověděli jsme se fak-
ta o historickém vývoji místního tisku  
i o současnosti Litovelek. Snad bude za-
jímat i ty, kteří to neslyšeli: měsíčník se 
vydává v počtu 1 200 kusů a kolportuje se  
v Litovli a 13 vesnicích v okolí. Je zákla-
dem pro informace z institucí města, zá-
jmových i sportovních organizací, kultur-
ních událostí i činnosti sdružení a uvádí 
údaje demografické i různé soutěže a za-
jímavosti. Účastníci vyslovili spokojenost 
s úrovní novin, řadu podnětů k jejich ná-
plni a hodnotili je jako čtivé a přehledné. 
Úspěšná akce!
Konečně přálo počasí i cyklovýletu, ten-
tokrát s cílem Dvůr Nové Zámky u Lito-
vle, kde byla dohodnuta exkurze. Původní 
areál byl založen kolem roku 1646 Lich-
tenštejny, v roce 1750 však vyhořel a byl 
nově postaven. Po válce přešel do majetku 
armády, ve kterém byl až do roku 2008. 
Dnes je kulturní památkou a nový maji-
tel zde vybudoval malou a velkou jízdár-
nu, jezdeckou halu a parkur. V budování 
se pokračuje a areál by měl být centrem 

sportu, rekreace i relaxace s možností ob-
čerstvení a ubytování. V současné době je 
zde ustájeno kolem dvaceti koní. Účast-
níci si mohli prohlédnout stáje, jízdárnu  
i parkur, nově budovanou halu, uviděli 
také kování koně za studena a jízdu přes 
překážky. Dík patří MUDr. Andree Do-
stálové, která zajistila exkurzi zdarma, 
i paní Holoušové za provedení areálem 
a komentář. Tečkou za cyklovýletem se 
stalo občerstvení svařeným vínem u sobá-
čovského rybníka. 

V měsíci listopadu vás zveme ve středu 
6. 11. na zájezd do Moravského divadla 
Olomouc na taneční muzikálovou show 
Hvězdy tančí (zaplacení ceny 200 Kč je 
podmínkou přihlášení; odjezd z náměs-
tí v 18 hodin), opět ve středu 13. 11. do 
Malého sálu Záložny na besedu o Islandu 
s cestovatelem panem Jiřím Škůrkem (za-
čátek v 16 hodin) a do třetice zase ve stře-
du, tentokrát 27. 11., na setkání s vedením 
Města Litovel a vedoucími spolupracují-
cích organizací od 15 hodin do Koncert-
ního sálu Městského klubu. Zhodnotíme 
naši dosavadní činnost za rok 2013, pobe-
sedujeme s hosty a pak mezi sebou spo-
lu, bude připraveno občerstvení, hudba  
k tanci i poslechu. 
Chceme pozvat naše členy i ostatní seni-
ory na setkání a besedu s paní Jarmilou 
Cholinskou, litovelskou spisovatelkou, 
básnířkou a ekologickou aktivistkou, 
které se koná ve čtvrtek 7. 11. v 19 ho-
din v Malém sále Záložny. Akce má být 
závěrem její literární a veřejné činnosti. 
V kulturním programu večera vystou-
pí hudební skupina Střemkoš, ukázky  
z básnických sbírek přednese paní Věra 
Voříšková. Bude možné zhlédnout výstav-
ku originálních ilustrací paní Jany Motlo-
vé, fotografie dr. Vítězslava Kollmanna  
a koutek Pandemie šlendriánství. Přijďte 
se i vy vyslovit k závažným civilizačním 
problémům i ekologickým záležitostem 
města v obsáhlé diskusi. 
Využívejte možnosti ranního plavání  
v úterý a čtvrtek od 7 do 8 hodin!                      jh

Klôzovsky hodê po patnásty. A zas s jelêtem
Veleváženy občanstvo šêrokyho okoló.
Na vědomi se dává, že haňovské pan sta-
rosta vêhlašojó na sobotô 9. 11. Klôzovsky 
hodê a paseni jelêta!
Tož Vás všeckê zvô do pruvodô a do kul-
turákô na pořádnó tancovačkô, boható 
tombolô, vepřovy hodê, dobry vdolečkê  
a hlavně na dostatek piťó. 
Před kulturákem přednesó pan starosta 
Klôzova svuj hodové projev a dovime se, 
co je v dědině novyho. Nesmime zapome-
nót na obecniho pasáka, keré ôž od rána 
pase jelêto na lóce o Skládalovyho. Co bê 
to bêlo za hodê bez jelêta.

Tak ôž se nezdržujme. Přêdéte se všeci  
k nám a ve 14 hodin vêrazime na tê hodê. 
Nákelanka bôde hrát v čele a snaď ê neja-
ká ta pisnička nám pude.
Na programô bôde takê vêdraženi 
nélepši pálenkê z Koštô 2013, 
kolo štěsti ê tombola. O osmi 
hodinách zahraje pro po-
slech ê k tancô hóslistka 
Ilona Stryová.
Do pruvodô ê do 
haňovskyho kul-
turákô vás zvó
        Haňovští, o. s.
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CHUDOBÍN
V roce 1365 je obec zmiňována jako Chudowyn, 
v zápisu z roku 1405 už je uvedeno Chudobyn. 
Německou variantou byl Chudowein nebo 
Chudwein.
Název obce je odvozen od osobního jména Chu-
doba, jehož význam je dosud dobře rozpozna-
telný. Chudoba bývalo poměrně časté příjmení. 
Ke jménu je přidána přivlastňovací přípona -ín. 
Chudobín tedy znamená Chudobova ves.
Až do roku 1957 se na území České republiky na-
cházely Chudobíny dva. Ten druhý ležel u Bystři-
ce nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. 
Na jeho místě se dnes nachází vodní nádrž Vír. 
Nedaleko Horních Heřmanic zase dodnes stojí 
osada jménem Chudoba.

KLUZOV
Název obce pochází údajně z původnějšího 
Klučov. Ten je odvozen od slova kluč, tedy klu-
čenina, kopanina. Šlo o místo, ze kterého se vy-
klučily, tedy pilou, sekerou i koňským potahem 
odstranily pařezy, aby vznikla volná zemědělská 
půda.
Kluzovu se dříve prý říkalo také Staré Brno. 
Dnešní Kluzov totiž patrně vznikl na místě 
zaniklé vsi Dobrní (místu se poté říkalo Staré 
Dobrní → Staré Brní → Staré Brno).
Kluzov je v České republice jen jeden.

LITOVEL
Název města prošel během staletí vývojem, kte-
rý odrážel proměny probíhající v českém jazyce. 
Z roku 1272 je doložena podoba Luthovia, z roku 
1327 Luthow, z konce 14. století již Luthowl. Ně-
mecká verze názvu zněla Littau.
Jako mnoho jiných je i název Litovle odvozen od 
osobního jména. Původně to byla Ľutova ves, 
tedy ves patřící muži jménem Ľut. Toto křestní 
jméno vychází z přídavného jména ľut s význa-
mem lítý, divý. V 15. století došlo v češtině ke 
změně u v i. Hláska l na konci názvu zase vznikla 
pravděpodobně výslovností, když místo Ľutovja 
bylo vyslovováno Ľutovľa.
Litovel je sice jediná v České republice, od stej-
ného základu je však odvozena řada dalších 
jmen, např. Litovice, Litultovice nebo Lutyně 
(zde nedošlo k přehlásce u v i). Ze složených 
křestních jmen se základem ľut však vychází 
např. i Litomyšl nebo Litoměřice.

MěROTÍN
Roku 1365 je ves doložena jako Mirotyn, pozděj-
ší německá verze zní Mierotein. 
Šlo o vesnici patřící Mirotovi (ín je tradiční při-
vlastňovací koncovka). Jde o zdrobnělinu jmen, 
jejichž součástí je mir, např. Miroslav, Bolemir... 
V 18. století pak došlo k záměně ir za ěr.
Měrotín je jediný v ČR. V okrese Pelhřimov však 
stojí vesnice Mirotín. Stejný základ mají i Miroti-
ce, Mirotínek nebo Měrůtky.

Kniha na tento měsíc

Vládce hromů / Elizabeth Peters

Jazykové
okénko

oba dva

Místa , kde žijeme

Knihovna Rozvadovice
 knihovnice: Eva Zatloukalová
 otvírací doba: středa 16–18 hodin

Místní knihovnu v Rozvadovicích najde-
te hned po příjezdu do vesnice. Po levé 
straně se nachází bývalá obecná škola.  
V dnešní době je zde hospoda U Mě  
a právě zmiňovaná knihovna.
Pobočka má v současnosti dvacet zaregis-
trovaných čtenářů a k dispozici přes 2 000 
titulů různých žánrů. Čtenářkami jsou 
především ženy a od toho se odvíjí i zamě-
ření nejvíce půjčované literatury – péče  
o domácnost, sebe a rodinu, a zejména 
četba pro chvilky oddechu. V popředí zá-
jmu jsou romány historické a romantické.

V knihovně je k dispozici počítač s inter-
netem zdarma. Za mírný poplatek je tu  
k využití i tiskárna s kopírkou.

Kniha Vládce hromů od Elizabeth Pe-
ters je jako stvořená pro chladné dny, kdy 
není nic příjemnějšího než teplá deka, čaj  
a něco dobrého ke čtení v ruce. Mezi bez-
počtem knih mě tato zaujala již svým oba-
lem. Následně jsem byla vtažena do živé-
ho děje plného náhlých zvratů, převleků, 
milostných vzplanutí.
Děj je zasazen do Egypta počátku 20. sto-
letí, kam přijíždí rodina Emersonových 
zahájit svoji archeologickou sezónu. Ta 
je narušena pašeráky zbraní, egyptskými 
revolucionáři i britskou tajnou službou. 
Kniha v sobě spojuje napětí, jak dokládá 
uvedená ukázka, ale i romantiku a špetku 
humoru.
„Nefret se chvěla, ale nehýbala se. Obě jsme 
věděly, že nemůžeme nic podniknout. Sice 
jsem měla pistoli a ona nůž, ale proti Su-
techovi jsme neměly šanci. Musíme počkat, 
až opustí pokoj, a pak nachytat nepravé-
ho...“

Eva Zatloukalová

Knihovna Chořelice
Místní knihovna v Chořelicích je od října 
opět v provozu. Vedle knižního fondu je 
zde návštěvníkům k dispozici i internet 
zdarma.
Knihovna je otevřena každé úterý od 16 
do 18 hodin. Knihovnicí je paní Květosla-
va Hadačová.  
O knižním fondu nejen této pobočky 
se dozvíte více na webových stránkách  
www.knih-litovel.cz.                                                      red.

LN i v Rozvadovicích
Od listopadu je zajištěno nové distribuč-
ní místo Litovelských novin v knihovně  
v Rozvadovicích. Pro noviny si můžete 
přijít buď v otvírací době, tedy ve středu 
od 16 do 18 hodin, nebo se na pravidel-
ném dodávání domluvit přímo se zdejší 
knihovnicí, paní Evou Zatloukalovou.

Od září je také možno koupit si Litovelské 
noviny v Litovli na Pavlínce, v potravi-
nách paní Zdeňky Rozmanové. Chceme 
tak zčásti nahradit prodej ve zrušených 
potravinách ve Šmakalově ulici.

Stále hledáme distribuční místo LN v So-
báčově. Máte-li nápad či doporučení, kde 
by se zde noviny mohly prodávat, dejte 
nám vědět na tel. 585 153 147, e-mail lito-
velskenoviny@mestolitovel.cz nebo osob-
ně v redakci LN na radnici v Litovli.     red.

Ve staré češtině existovalo vedle jednotného  
a množného čísla ještě číslo dvojné, duál. Speciál-
ní tvary slov se používaly pro předměty či bytosti, 
které se vyskytovaly v páru, dvě. Zbytky zaniklého 
duálu se dochovaly u některých slov. Jsou to výrazy 
dva, oba a části těla ruce, nohy, uši, oči.
Jediné správné a spisovné skloňování těchto 
výrazů proto zní: dva, bez dvou, ke dvěma, vidím 
dva, o dvou, se dvěma
Podobně je pak: ruce, bez rukou, k rukám, vidím 
ruce, o rukou i rukách, s rukama
Tvoříme tak věty typu Obědvá se dvěma krásnými 
ženami. Zaplatil oběma dodavatelům.
Duálovým tvarům podstatných jmen se ovšem 
přizpůsobují i přídavná jména a zájmena, která 
jim předcházejí: Díval se na ni svýma zelenýma 
očima. Potřásla třema nebo čtyřma rukama.
Výrazy dva, oba se nepoužívají zároveň. Říkáme 
umí psát oběma rukama, nikoli oběma dvěma.
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Pravoslavná akademie Vilémov – péče o duši i přírodu

Pravoslavná akademie 
Vilémov
 adresa: Vilémov 135/97 
(na návsi pod prodejnou potravin)
 ředitel akademie: 
    Mgr. Roman Juriga
 telefon: 585 349 005,
                     776 394 637
 e-mail: 
    romanjuriga@centrum.cz
 webové stránky PAV:
    www.orthodoxa.cz
(zde se dozvíte o činnosti akade-
mie i o plánovaných akcích) 

Roman Juriga předvádí kotel na biomasu, dřevní pelety

Větrný mlýn v Přemyslovicích, jenž ma-
jitelé a členové PAV postupně opravují, 
slouží k demonstraci tradičního využití 
energie větru. Ve mlýně se dochovalo 
kompletní zařízení k mletí obilí. Navštívit 
jej mohou nejen školní skupiny v rám-
ci vzdělávací exkurze, ale po domluvě  
s majiteli i ostatní zájemci.

Pravoslavná akademie ve Vi-
lémově (PAV) působí už 18 
let. Za tu dobu zde vznikla 
řada vzdělávacích, duchov-
ních a ekologických projektů.

PAV se představuje
„Pravoslavná akademie Vilé-
mov vznikla v roce 1995 podle 
vzoru křesťanských laických 
akademií, se kterými se setká-
váme v Německu nebo skandi-
návských zemích, a pravoslav-
ných akademií, které v té době 
byly dvě – ve Finsku a na Kré-
tě,“ popisuje vznik občanské-
ho sdružení jeho ředitel Mgr. 
Roman Juriga.
„Vilémov jsme zvolili proto, 
že zde od roku 1993 funguje 
Gorazdovo cyrilometodějské 
centrum s monastýrem, v po-
čátku jsme i působili v jeho 
prostorách. Monastýr má však 
jiné zaměření než akademie  
a i administrativně jde o dva 
nezávislé subjekty. Představite-
lé pravoslavné církve nás však 
podporují a toho si ceníme,“ 
doplňuje.
Od začátku bylo cílem akade-
mie zprostředkovávat vzdělá-
ní, a to zejména v oblasti ná-
boženské a ekologické.  

Vilémovská čajovna
Asi před dvěma lety zaháji-
lo v rámci akademie činnost 
Komunitní a misijní centrum 
U Jonáše, které se svými pro-
gramy obrací právě na obča-
ny zdejšího regionu. „Učila 
se tady angličtina, pořádali 
jsem odpoledne pro maminky, 
přednášky související s křes-
ťanstvím nebo ekologií i řadu 
kulturních programů, na které 
jsme zvali umělce, muzikan-
ty...,“ popisuje Roman Juriga. 
V současnosti v centru pro-
bíhá vzdělávací program Svě-
tem Bible, ve kterém jsou zá-
jemci postupně seznamováni 
s obsahem Bible z hlediska 
historického, literárního i te-
ologického a také prostřednic-
tvím uměleckých děl. Setkání 
probíhají každý druhý čtvrtek 
v 18 hodin v čajovně Mamre, 
jsou zdarma a otevřená všem 
účastníkům. To nejbližší se 
uskuteční 14. listopadu.
„Když Abrahám a jeho žena 
Sára dostali návštěvu tří andě-
lů, kteří jim oznámili, že se jim 
narodí syn, stalo se tak pod 
dubem Mamre. Tento dub je 
tak symbolem pohostinnosti, 
otevření se všem příchozím. 
Proto jsme jeho jménem na-
zvali i čajovnu, kterou jsme 
otevřeli zároveň s komunitním 
centrem,“ vypráví Roman Juri-
ga. Vedle čajů se zde prodává  
i fairtradová káva, jsou zde po-
řádány přednášky, promítány 
filmy, před Vánoci tu probíhají 
kulturní vystoupení. Čajovna 
se nachází na návsi pod obcho-
dem. Protože ale stojí na malé 
vesnici, je otevřena zejména  
o prázdninových víkendech, 
při pořádání akcí nebo kdykoli 
– na požádání.

Na kole za svatým Eliášem
Každoročně kolem 20. čer-
vence pořádá PAV duchovně-
-ekologicko-sportovní pouť na 
kole, v jejímž průběhu účastní-
ci navštíví i ekologické objekty 
akademie. První zastávka je ve 
větrném mlýně v Přemyslovi-
cích. Odtud se pokračuje k vě-
trné elektrárně u Protivanova, 
která je zasvěcena sv. Eliáši. 
Zde probíhá bohoslužba pod 
širým nebem. Po společném 
obědě se cyklisté vracejí přes 
Konici zpět do Vilémova. 
Akce končí předáním diplomu 
a společnou večeří.

„Předtím, než začal působit, 
žil sv. Eliáš, jemuž je zasvěce-
na naše elektrárna, na pouš-
ti, kam mu havrani přinášeli 
jídlo. Touto akcí chceme říct, 
že příroda byla stvořena tak, 
aby stejně jako Eliášovi i nám 
dala všechno, co potřebujeme  
k životu. A v neposlední řadě jí 
chceme propagovat ekologic-
kou dopravu na kole,“ popisu-
je ředitel PAV. 
Mimochodem, akademie pro-
vozuje i půjčovnu kol, zejména 
pro skupiny.

Ekologické projekty
„Ekologie tvořila od počátku 
velmi důležitou část našich 
programů. Naše Centrum pro 
aplikaci obnovitelných zdrojů 
energie dnes pracuje na třech 
programech – vzdělávání, po-
radenství i vlastní implemen-
taci,“ popisuje ředitel PAV.
Energie pro třetí tisíciletí je 
název programu určeného pro 
studenty středních škol nebo 
nejvyšších ročníků ZŠ. V prů-
běhu jednoho dne se žáci se-
známí v praxi se všemi zaříze-
ními PAV, čeká je i workshop 
a interaktivní prezentace pro-
blematiky obnovitelných zdro-
jů. Akci je možno uspořádat  
i pro jinou zájmovou skupinu.
Druhou z oblastí aktivit centra 
je poradenství pro církevní in-
stituce, charitativní organizace 
či azylové domy, neodmítne 
však ani malé firmy nebo ob-
čany. Ti se zde dozvědí, jak 
šetřit energii, žádat o dotace, 
jak si postavit některé ze zaří-
zení pro ekologické získávání 
energie.
PAV ovšem není teoretická 
organizace. Sama provozuje 
několik zařízení využívají-
cích obnovitelné zdroje ener-
gie, mnoho z nich měla mezi 

prvními v zemi. Zájemcům 
tak může představit kotel na 
biomasu, fotovoltaickou elek-
trárnu i solární termický sys-
tém, auto poháněné použitým 
filtrovaným kuchyňským ole-
jem, větrnou elektrárnu či vě-
trný mlýn. Na Slovensku pro-
vozuje i vodní elektrárnu.
„Všechny obnovitelné zdroje si 
zasluhují rozumnou podporu, 
protože jsou domácí a ekolo-
gické. Bez nich není možné 
uvažovat o energetické nezá-
vislosti a trvalé udržitelnosti. 
Tyto zdroje ale dávají smysl 
pouze tehdy, když jsou ve vzá-
jemné rovnováze. Stejná pod-
pora fotovoltaiky, solární ter-
miky, větrné energie, biomasy. 
Pokud je jeden z těchto zdrojů 
nepřiměřeně upřednostněn, 
zastaví se celé odvětví, jako se 
to stalo v ČR kvůli fotovoltaic-
kým elektrárnám,“ zdůrazňuje 
Roman Juriga.
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Obnovitelné zdroje energie aneb Jak na to i v našich domácnostech
Energie úspor
(z informačního panelu PAV)
Dle názoru řady odborníků je nej-
větším, avšak všeobecně málo 
známým zdrojem energie energie 
úspor. Dobrou a prakticky nejlev-
nější možnost zde skýtá změna 
návyků a životního stylu uživatelů 
budov, domů a bytů. Proč svítit  
a vytápět prostory tam, kde se 
nikdo nepohybuje? Proč nevyu-
žít vlak, tramvaj anebo autobus  
a jezdit sami v autě, které váží jed-
nu nebo dvě tuny? Proč si v zimě 
namísto trička při čtení knížky ane-
bo sledování televize neobléci svetr 
a nesnížit požadovanou teplotu 
vytápění bytu?
Dalším zdrojem úspor mohou být 
drobné investice. V mnoha míst-
nostech lze navrhnout a bez pro-
blémů realizovat instalaci silikono-
vých izolací oken a dveří. Některé 
prostory – například sklepy, svět-
líky, skladiště anebo půdy lze po-
měrně levně izolovat termoizolační 
fólií. Tyto málo používané prostory 
mívají leckde rozbitá okna a dveře. 
Je třeba je zasklít a pokud možno 
zaizolovat buďto termoizolační fólií 
anebo polystyrenem. 
Zdrojem úspor, který nestojí mno-
ho tisícikorun, může být výměna 
žárovek za úsporné. LED diody lze 
použít zejména tam, kde se každý 
den svítí více hodin.

Před deseti lety PAV postavila i jednu větrnou elektrárnu u Protivanova na Drahanské vrchovině. Chod elektrárny je řízen počítačem 
umístěným uvnitř stavby. Na jeho displeji (vlevo) se dozvídáme, že elektrárna Fuhrander FL 100 právě využívá větší vinutí generátoru 
– G1 a vyrábí 22 kW elektrické energie. Rychlost větru je 6,7 m/s. Momentální otáčky rotoru jsou 46 ot/min, generátoru 1507 ot/min.

Topení biomasou
Pro topení biomasou, tedy 
peletami, je třeba vstupní in-
vestice v podobě kotle na toto 
palivo. Výhodou však je, že 
vyhřívání domu peletovým 
kotlem ušetří třetinu až polo-
vinu nákladů vydaných za to-
pení plynem nebo elektřinou.  
A přirozeně šetří i životní pro-
středí.
Pelety jsou sypké palivo, drob-
né válečky vzniklé slisováním 
pilin za vysokého tlaku. Vyrá-
bějí se ale také ze slámy, roz-
drcené kůry, zbytků rostlin aj. 
Tento způsob topení skýtá po-
hodlí spojené s tím, že pelety 
stačí nasypat do zásobníku, 
který se za několik dní zkont-
roluje a doplní. Popel se vynáší 
jednou za týden a u dobrých 
kotlů je ho jen málo. Možná 
je i regulace topení. Protože je 
kotel řízen počítačem, lze na-
stavit čas vysokého i nízkého 
výkonu.

Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaické panely připev-
něné na střeše domu (a ovšem 
i postavené na lánech polí – to 
je ale trochu jiný případ) už 
nejsou ničím výjimečným. Ve 
světě se tyto technologie na-
dále vyvíjejí a zlevňují, nedá se 
vyloučit, že budoucnost pove-
de k úplné energetické nezá-
vislosti.
V ČR musí fotovoltaickou 
elektrárnu instalovat odborná 
firma. Ta zákazníkovi obvykle 
pomůže i s řadou administra-
tivních úkonů s elektrárnou 
spojených. S elektřinou získa-
nou ze slunečního záření může 
majitel naložit dvěma způsoby. 
Jedním z nich je prodat ji do 

sítě. Vzhledem k boomu spe-
kulací s touto energií před ně-
kolika lety však výkupní cena 
výrazně poklesla. Výhodnější 
se tak jeví využívat zelený bo-
nus – za vlastní energii, kte-
rou samozásobitel spotřebuje, 
dostává od regionálního dis-
tributora energie smluvenou 
částku peněz, za nižší výkupní 
cenu mu může prodat i přebyt-
ky energie.

Solární termické kolektory
Jsou nejčastěji využívány  
k ohřevu vody, ve vybraných 
objektech je však takto získa-
nou sluneční energií možno  
i přitápět.
Instalace solárního systému se 
vyplatí, jsou-li v domácnosti 
alespoň čtyři osoby, které vodu 
spotřebovávají. Za ohřev vody 
se tak ušetří až 70 % nákladů.
Na pořízení solárního systému 
je možno získat dotaci od Mi-
nisterstva životního prostředí, 
a to v rámci programu Nová 
zelená úsporám 2013. O tuto 
dotaci mohou žádat i ti, kdo 

chtějí investovat do kotle na 
biomasu, a nejen oni. Zájemci 
se dozvědí více na stránkách 
www.nzu2013.cz.

Auto na olej
Vzhledem k narůstajícím ce-
nám benzínu a nafty se stále 
více lidí zajímá o alternativní 
paliva. Mezi biopalivy se již 
nějaký čas objevuje i obyčejný 
kuchyňský olej, často použitý a 
přefiltrovaný (získat se dá např. 
v restauracích a provozovnách 
rychlého občerstvení). Je však 
třeba připomenout, že rost-
linný olej dosud v ČR nepatří 
mezi běžná paliva.
Aby mohlo auto jezdit na alter-
nativní pohon, je třeba upravit 
motor. Ne každému autu také 
toto palivo vyhovuje. 

Větrná elektrárna
I domácnost si může jako pří-
davný zdroj energie pořídit 
domácí větrnou elektrárnu do 
výšky 10 m. Na naší závětrné 
Hané však její výstavba větši-
nou postrádá smyslu.                  hk

Na střeše Gorazdova cyrilometodějského střediska Pravoslavné církve s monastýrem ve 
Vilémově jsou umístěny jak fotovoltaické panely, jejichž pomocí se získává elektrická energie, tak solární systém sloužící k ohřevu 
vody. Na fotografii vlevo je solární bojler na přípravu 1000 l teplé užitkové vody. Mgr. Juriga manuálně kontroluje fungování solární-
ho okruhu, jehož správný chod řídí počítač.
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Městský klub Litovel

 Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633,  
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

11
7. 11. – 29. 11., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 
10–13 hodin
JAN NOVÁK – MÁME RÁDI ZVÍŘATA  autorská fotovýstava člena Fotoklubu 
Litovel, vernisáž: středa 6. 11. v 17 hodin

st 6. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280/250 Kč, 
na místě příplatek 50 Kč
Noel Coward: LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU  divadelní komedie 
o střetu bývalých manželů na líbánkách s novými partnery; hrají: Ivana Jirešo-
vá, Jiří Langmajer, Jan Teplý, Kristýna Frejová

čt 7. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
O MEDVěDU ONDŘEJOVI  představení pro děti z MŠ a ZŠ, vč. veřejnosti

čt 7. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné dobrovolné
SETKÁNÍ A BESEDA S PANÍ CHOLINSKOU  rozloučení s tvorbou spisovatel-
ky Jarmily Cholinské, přednes ukázek ze sbírek, výstavka ilustrací a fotografií  
z knih, koutek „šlendriánství“; hudební doprovod: kapela Střemkoš

út 12. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné v předprodeji 80 Kč, 
na místě 100 Kč 
FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ – SNOW FILM FEST  šokující vý-
kony a skvělé záběry, sníh, led a adrenalin ve filmovém zpracování; pořadatel: 
Rosťa Navrátil

čt 14. 11., varna Pivovaru Litovel, 19 hodin, vstupné: 120 Kč
EPOQUE QUARTET A IRVIN VENYŠ  David Pokorný – housle, Vladimír Klán-
ský – housle, Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek – violoncello a Ervin Venyš 
– klarinet; koncert ke 120. výročí založení pivovaru v Litovli, v rámci koncertu 
KPH; generální sponzor: PIVOVAR LITOVEL, a. s.

so 16. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 100 Kč
ZÁVěREČNÁ KOLONA  vstup pouze ve společenském oblečení 

st 20. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 100 Kč
VIVA MEXICO – Yucatan, Baja California a tacos  diashow česko-rakous-
ké dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani, krásy Mexika na fotografiích  
a videích s poutavým komentářem

pá 22. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hodin, vstupné: v předprodeji 200 
Kč, na místě 250 Kč
ŠKWOR  koncert české rockové kapely, tour k novému CD SLIBY & LŽI

čt 28. 11., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hodin, vstupné: 120 Kč
KONCERT TÓNŮ A BAREV  vzájemná hudební a výtvarná improvizace 
klavírního virtuosa Jiřího Pazoura a výtvarnice Olgy Volfové, improvizace i na 
témata z publika; odjezd autobusu z nám. př. Otakara v 17.15 hod. (jízdenka  
v ceně); generální sponzor: VÁPENKA VITOUL, s. r. o.

pá 29. 11., vestibul MK Litovel, 8–17 hodin
16. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVěZDY  pořádá Sdružení Šance za pomo-
ci studentů GJO v Litovli

pá 29. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do 18 hodin, volný vstup
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  účinkují: děti z MŠ a ZŠ, 
nově se můžete těšit na barokní ohňostroj a nebude chybět Ježíškova pošta

so 30. 11., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hodin, vstupné: 60 Kč
ADVENTNÍ TVOŘENÍ  tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením 
zkušené floristky z Olomouce, v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle 
výběru lze zakoupit na místě

PŘIPRAVUJEME
SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ, ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (PALOKANTIRAKA), 
NEZMAŘI A SENZAKORD (vánoční koncert), MANDARINKOVÁ IZBA (divadelní 
komedie), ZPÍVÁNÍ KOLED S OLOMOUCKÝM DENÍKEM A FLERET (koncert na 
náměstí), FARMÁŘSKÉ TRHY SE SKUPINOU BUJABÉZA, MRAZÍK (divadelní po-
hádka), VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

Toto seskupení můžete sly-
šet ve varně Pivovaru Litovel  
u příležitosti 120. výročí zalo-
žení pivovaru, a to 14. listopa-
du od 19 hodin v rámci kon-
certů KPH. 
Pražské smyčcové kvarte-
to Epoque quartet vzniklo 
na počátku roku 1999. Čtyři 
vynikající sólisty a komorní 
hráče s bohatými pódiovými 
zkušenostmi přivedla ke spo-
lečné práci nejen názorová 
shoda a příbuznost umělecké 
povahy, ale především mimo-
řádné nadšení pro žánry ob-
vykle nezařazované pod hla-
vičku vážné hudby – jazz, rock  
a funk. Ačkoliv skladby klasic-
ké kvartetní literatury zůstáva-

jí nedílnou součástí programů 
tohoto tělesa, citlivý přístup 
k netradičním aranžmá mu 
přináší nové možnosti využití 
smyčcových nástrojů a záro-
veň umožňuje nebývalou šíři 
repertoárového záběru, ojedi-
nělou na našich i zahraničních 
pódiích. 
Členy kvarteta jsou David 
Pokorný (housle), Vladimír 
Klánský (housle), Vladimír 
Kroupa (viola) a Vít Petrášek 
(violoncello). 
Hostem bude Irvin Venyš 
(klarinet), který je právem 
řazen k nejvýraznějším uměl-
cům mladé české generace a se 
kterým hudebníci natočili CD 
Irvin Epoque. 

Epoque Quartet a Irvin Venyš

Filmový festival zimních spor-
tů Snow film fest je celovečer-
ní promítání špičkových filmů 
plných extrémního lyžování, 
zimního lezení, skialpinismu 
a dalších extrémních zážitků 
a sportů. 
V říjnu a listopadu 2013 mo-
hou diváci ve 180 městech ČR 
a SR, od Chebu až po Humen-

né, zhlédnout osm nejlepších 
zimních filmů uplynulé sezó-
ny domácí i zahraniční pro-
dukce. K vidění budou snímky  
o slepém horolezci, o nejod-
vážnějším extrémním lyžaři, 
ale i o lidech, kteří překonali 
sami sebe a strávili několik dní 
za hranicemi lidských mož-
ností. 

Zima a extrémy na filmovém plátně

Milovníky přírody a cestová-
ní určitě nadchne pásmo Viva 
Mexico. Mayské pyramidy, 
tajemný mayský kalendář, az-
técký tanec, sluneční kámen, 
stále živé indiánské rituály, do 
kterých se mísí tóny pulzující 
mexické hudby. Barvami hý-
řící země. Velmi různorodá 
krajina od hustých deštných 
pralesů až po kaktusovou 
poušť. Moře překypující pod-
mořskými poklady. Nosálové, 
tarantule, giboni, rejnoci, kro-
kodýli, barevné rybičky, delfí-
ni, velryby a mořské panny. 
To vše můžete vidět v nejno-
vější diashow Kateřiny a Mi-

loše Motani. Provedou vás 
napříč celým Mexikem – zemí 
nesmírně pestrou, různoro-
dou a energickou. Kde pev-
nina, ostrovy i moře oplývají 
nesmírnými přírodními po-
klady, kde se stará kultura mísí 
s novou a kde na každém rohu 
prodávají tacos. 
Manželé Motani procestovali 
už pořádný kus světa a jejich 
fotoreportáže vychází i v me-
zinárodních časopisech zabý-
vajících se přírodou.
Pro zájemce je připravena sou-
těž o vstupenky na pořad Viva 
Mexico. Více informací nalez-
nete na www.mklitovel.cz.

Napříč Mexikem s manželi Motani
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Ve čtvrtek 7. listopadu v 19 
hodin všechny zveme do Ma-
lého sálu Záložny na setkání  
a besedu s paní Jarmilou Cho-
linskou, které má být závěrem 
její literární činnosti. 
Jarmila Cholinská, původním 
povoláním učitelka češtiny, 
později tlumočnice z fran-
couzštiny a němčiny, poznala 
mnoho cizích zemí. Všude ji 
však doprovázel vřelý vztah  
k vlasti a zejména k rodnému 
městu. Nikdy nepochybovala, 
že se vrátí domů. 
Námětem jejích převážně 
veršovaných sbírek je osobní 
i veřejný život, z velké části 
však příroda a občanské dění 
v Litovli. Práci s mládeží zů-
stala věrná po celý život. I po 
návratu do otcovského domku 
učila francouzštinu a ve spolu-
práci s DDM se věnovala akti-
vitám na ochranu naší zraňo-
vané přírody. 
Poslední dva roky vedla  
s paní učitelkou Flášarovou 
program Mladých globalistů. 
Jeho cílem je připravit dorůs-
tající mládež na spoluúčast  
v občanském životě. Program 
se setkal s příznivým ohlasem 
i pracovníků městských správ-
ních organizací. S názory au-
torky, někdy i značně kritic-
kými, ale v zájmu dobré věci, 
jsme se setkali i v článcích Li-
tovelských novin, 
V kulturním programu veče-
ra, který bude konferovat pan 
Spurník, vystoupí hudební 
skupina Střemkoš a ukázky ze 
sbírek přednese paní Voříško-
vá, Zdenička Kolářová a Peťa 
Komárek. Zhlédnete také vý-
stavku originálů ilustrací Jany 
Motlové a fotografií Vítězsla-
va Kollmanna. K vidění bude  
i koutek „šlendriánství“.
Paní Cholinská se těší na vaši 
účast i diskuzi.

Koncert tónů a barev je netra-
diční pořad, v němž dochází 
k propojení dvou uměleckých 
světů – hudby a výtvarného 
umění. 
Hlavní protagonisté, hudební 
skladatel a klavírista Jiří Pa-
zour a výtvarnice Olga Volfo-
vá, spolu tvoří v průběhu ve-
čera umělecké kreace, klavírní  
a obrazové imprese. Oba 
umělci se neustále navzájem 
inspirují, a tak vznikají hudeb-
ní skladby a obrazy, které spolu 
vzájemně souvisejí. Koncert je 
z velké části založen na impro-
vizaci. Malířka v reálném čase 
v němž hraje klavírista, tvoří 
výtvarné dílo a hudebník ná-
sledně na vzniklý obraz zahra-
je skladbu, kterou z něj cítí. 
V části pořadu dochází také na 
zpracování témat, která zadává 
publikum. Každé vystoupení 
této dvojice je ojedinělé a ne-
opakovatelné. Pokud chcete 
navštívit Koncert tónů a barev, 
a to v netradičním prostředí 
Mladečských jeskyní, máte 
možnost ve čtvrtek 28. listopa-
du v 18 hodin.  
Generálním sponzorem akce 
je Vápenka Vitoul, s. r. o.

Máte rádi zvířata? Nebo foto-
grafie, pro jejichž zhotovení je 
třeba hodně trpělivosti, opatr-
nosti a času? Přijďte na výstavu 
Jana Nováka, člena litovelského 
Fotoklubu ze Senice na Hané.

Můžete se představit? Jak 
dlouho se věnujete fotografii 
a jakým tématům nejvíc?
Jsem úplně normální kluk 
z vesnice. Od malička mám 
rád přírodu, po které jsem se 
často toulal. Už ve škole jsem 
se pokoušel o nějaké focení  
a později jsem pokračoval při 
toulání po Evropě, Asii, Africe 
a Latinské Americe. To jsem 
zkoušel většinou krajinky. 

O focení zvířat se pokouším 
asi poslední tři roky. Vyfotit 
zvíře není vůbec jednoduché  
a ne vždy se to podaří.

Jak a proč vznikla expozice 
Máme rádi zvířata?
Fotím zvířata asi proto, že mě 
přitahují, že to není jednodu-
ché, a také proto, že je člověk 
tak ničí a je jich stále míň.

Jak náročné je udělat dobrou 
fotku zvířete, co musíte udě-
lat pro dobrý záběr?
Pro dobrý záběr musím klidně 
lehnout do bláta nebo ležet ve 
sněhu. A také se třeba potkat  
s medvědem.

O výstavě Máme rádi zvířata
s fotografem Janem Novákem

Sokol, to je možná tak trochu moje srdeční záležitost. V devadesátých letech jsem po-
máhal zachraňovat sokola v naší přírodě a díky tomu jsem strávil hodně dní v Českém 
Švýcarsku, odkud mám mnoho krásných zážitků. Mnohokrát jsem viděl sokola lovit 
nebo jen tak se spouštět do údolí a bez jediného mávnutí křídel se vyhoupnout nad 
skálu. Je to úžasný letec.

Hudební skupina Škwor se 
svým turné Sliby & lži tour po-
těší zajisté všechny příznivce 
rockové muziky. 
Skupina vznikla v roce 1998 
pod názvem Swar. Původní 
repertoár byl založen vícemé-
ně na kombinaci trashmetalu 
a punku a skladby z tohoto 
období najdete na prvním ofi-
ciálním CD s názvem Mayday. 
Po vydání alba začala kapela 
koncertovat s Arakainem. 
V roce 2001 vydala své dru-
hé CD a změnila si jméno na 
Škwor. Pod tímto názvem se 
začali hudebníci pomalu pro-
sazovat. Dostali se na televizní 
obrazovky a hráli jako předka-
pela skupiny Harlej a Kabát, 
čímž vstoupili do povědomí 
posluchačů. Přišly hity jako 
Sraž nás na kolena, Může se 

stát, Křídla, Střepy nebo Proč 
pocit mám, které kapelu ka-
tapultovaly na první příčky 
hitparád a kterými si získávala 
stále více fanoušků.
Pokud i vy patříte mezi příz-
nivce Škworů, tak neváhejte 

a přijďte v pátek 22. listopadu 
ve 20 hodin do Velkého sálu 
Záložny, kde to bude žít roc-
kem. Hrát budou Petr Hrdlič-
ka (zpěv, kytara), Leo Holan 
(kytara), Tomáš Kmec (basa)  
a Martin Pelc (bicí).

Proč pocit mám... že tady někde slyším Škwora?

Beseda 
s J. Cholinskou

Tóny a barvy
v Mladečských jeskyních

Krásný verš je jako smyčec 
klouzající po našich ozvučených 

strunách. Básník v nás nerozeznívá 
své myšlenky, nýbrž naše.

Anatole France
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Muzika našeho kraje      MINIBAND

Sešli jsme se v místnosti plné 
kytar a dechových nástrojů. 
Kapelník Minibandu Martin 
Pánek je učitelem hudby na li-
tovelské ZUŠ, jejímiž žáky jsou 
členové této čím dál úspěšněj-
ší kapely. „Hrajeme takovým 
zvukem jako bigband, ale stačí 
nám k tomu 12 hráčů. Proto 
jsme Miniband,“ vysvětluje.

Kdy a jak kapela vznikla?
Rok založení se nedá přesně 
určit. Já jsem Miniband pře-
vzal v roce 2007 po Ottovi 
Oranym, který na ZUŠ nějaký 
čas učil. To měl spíš dixielan-
dovou formu.

V tradici dixielandu ale ne-
pokračujete.
My se považujeme za multi-
žánrovou kapelu. Nejvíc nás 
zajímá jazzrocková muzika, ale 
doplňujeme ji i latinou, funky, 
swingovými nebo popovými 
skladbami, v nichž se objevují 
dechové nástroje.

Miniband působí při ZUŠ, 
takže členy jsou jen její žáci?
Já rád dál spolupracuji i s býva-
lými žáky, kteří mají ke kapele 
vztah a chtějí v hraní pokra-
čovat. Bývá to ale jen dočasná 
záležitost, protože buď začnou 

chodit na VŠ nebo do práce  
a nemívají na hraní čas.

To se asi členové kapely dost 
mění.
Z těch členů, se kterými jsem 
začal pracovat, už tady nikdo 
není. Sestava se často mění. 
Před dvěma lety odešla víc než 
polovina členů, což bylo pro 
kapelu dost zničující. Jako ka-
pelník pak hledám nové hráče, 
kteří se musí doučit repertoár, 
je třeba snížit náročnost skla-
deb. To je úděl kapely na ZUŠ.  
Naštěstí je základem pro nové 
hráče Miniband junior při naší 
ZUŠ. Každopádně teď už dru-
hým rokem kapela pouze sílí. 

A má čím dál větší ambice.

Naším největším cílem v le-
tošním školním roce by měla 
být soutěž základních umě-
leckých v oblasti jazzových, 
tanečních a dalších orchestrů. 
Na podobnou soutěž jsme se 
zatím nedostali, protože jsme 
neměli takovou sestavu, která 
by mohla něco ukázat.

Litovelané vás už ale mohli 
ledaskde slyšet.
V červnu míváme pravidelně 
koncert na Městském klubu, 
kde předvádíme náš celoroční 
program. Úspěch jsme měli na 
letošních Litovelských slavnos-
tech. Přišlo hodně lidí a roz-
hodně jsme si neudělali ostudu. 
Uvítáme ale nabídky na kon-
certování nejen v Litovli.          hk

žánr: jazz rock
rok založení: před 2007
členové:
Martin Pánek (tenorsaxofon)
Eva Hrachovinová (altsaxofon)
Kateřina Jedličková (altsaxofon)
Štěpán Kratochvíl (altsaxofon)
Ondřej Juráš (altsaxofon)
Matěj Smékal (klávesy)
Michal Zavadil (klávesy)
Jana Hrachovinová (klavír)
Michal Zajíček (kytara)
Jakub Fryštacký (baskytara)
Ivo Juráš (bicí)
Gabriela Hovorková (zpěv)
webové stránky:
www.zuslitovel.wz.cz

Folk v symfonickém hávu? Litovel čeká neobvyklý koncert

Kapela Nezmaři je stálicí čes-
ké folkové scény. Z pódií těší 
své posluchače od roku 1978 
a její Bodláky ve vlasech se 
dostaly i do zpěvníků.
I tato písnička zazní na kon-
certě Nezmarné Vánoce, kte-
rý se připravuje na 8. pro-
sinec a kde tradiční hudba 
nabyde zcela nových podob. 
O připravované události jsem 
si povídala s vedoucí Sen-
zakordu Hanou Kaštanovou.

Čím bude koncert tak zvlášt-
ní?
Jednak tím, že počet účinku-

jících se pohybuje kolem sta. 
Nezmaři jsou sice jenom čty-
ři. Spolu s nimi však zahraje 
padesátičlenný symfonický 
orchestr ZUŠ v Uničově a za-
zpívá pěvecký sbor Senzakord, 
který má asi čyřicet členů.

Výjimečné je proto i prove-
dení. Když se klasické folkové 
skladby, které se obvykle hrají 
jen na dvě kytary a basu, pro-
vedou v symfonické podobě 
a se sborem, nabývá hudba 
ohromných rozměrů. Bude to 
zážitek nejen pro folkaře.

Co posluchači na koncertu 
uslyší?
Program sestává ze tří částí. 
Nejprve vystoupí jen Sen-
zakord se Smyčcovým or-
chestrem. Zazní skladby, které 
navodí vánoční atmosféru. Ve 
druhé části publikum uslyší 
symfonické provedení skladeb 
Nezmarů. A v závěrečné čás-
ti se přidá i Senzakord, takže 
celé vystoupení bude postupně 
gradovat.
Zlatým hřebem pak bude Ha-
llelujah od Leonarda Cohena a 
Berlinovy Bílé Vánoce.

A co písničky Nezmarů?
Téměř všechno, co na koncertě 
zazní, lidé znají. Kromě Bodlá-
ků ve vlasech třeba Růže, Jen 
pár dní, Černý delfín, Fénix... 
Některé skladby jsou upravené 
tak dobře, že zní líp než pů-
vodní verze jen s kytarou.

Chystá Senzakord další spo-
lupráci s touto kapelou? 
Tento koncert bude proveden 
jen dvakrát, 7. prosince v Uni-
čově a o den později v Litovli. 
Od února však bude Senzakord 
vystupovat s úplně novým re-
pertoárem, nazvaným Klasika 
(v) popu. Bude to jak klasický 
repertoár převedený do popu-
lární podoby, tak klasika z po-
pulární hudby. Řada známých 
melodií, hosté... Vizuálně pak 
různé osvětlení, choreografie... 
Postupně chceme změnit ty-
pický háv sborů, které se jen 
postaví a odzpívají svůj reper-
toár. Chceme dělat něco, co 
tady nikdo nedělá.    hk
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Mateřské centrum Rybička
NAŠE MALÉ PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
aneb Co umím a chci a mohu předat
úterý 5. 11. od 9 do 14 hodin
 Zveme k nákupu nebo prodeji drobných dárků, ochutnávce vašich osvědče-
ných receptů. Podělíte se o to, co děláte rádi, pěkně a chutně?
FIMO
čtvrtek 7. 11. od 15 do 18 hodin
 Zveme maminky a slečny, přijďte si zkusit vyrobit vlastní originální šperky  
z fimo hmoty. Hlídání dětí zajištěno. Je nutné přihlásit se předem. Cena kurzu 
činí 150 Kč.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
pátek 15. 11., sraz u MK od 16.30 hodin, odchod v 17 hodin
 Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi uspat všechny brouč-
ky k lesní chatě Doubravě. Na každého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si 
své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. Na akci spolupracují Město 
Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek Litovel. Možnost občerstvení.  
Výtěžek z něj   je určen na podporu projektů MC Rybička.
VÁNOČNÍ FOCENÍ V ATELIÉRU KAfoto
v týdnu od 18. do 22. 11.  
 Je nutné přihlásit se předem v MC. Možnosti: 3 ks 10 x 15 cm a z toho jedna  
v rámečku, 1 ks 15 x 21 cm, 4 ks do peněženky nebo kalendář 2014. Cena 
sady je 230 Kč.
PŘEDNÁŠKA IMUNITA A OČKOVÁNÍ
čtvrtek 21.11. v 9.30 hodin
 Zveme rodiče na přednášku PharmDr. Hany Přidalové. Hlídání dětí zajiště-
no. Je nutné přihlásit se předem.
VÝROBA PŘÁNÍ PRO SENIORY
úterý 19. 11. a 26. 11. od 8.30 do 12 hodin
 Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty Charity. Pro děti bude 
volná herna.
ADVENTNÍ VěNCE
čtvrtek 28. 11. od 15 do 18 hodin
 Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního adventního 
věnce dle fantazie. Cena kurzu je 100 Kč + ozdoby zakoupené v MC. Pouze 
svíčky si doneste své.
JEžÍŠKOVA POŠTA
pátek 29. 11 od 9.30 hodin,  venkovní prostor MC
 Zveme prarodiče a rodiče s dětmi na soutěžní dopoledne. Po splnění sou-
těžních disciplín dostanou děti malou odměnu a mohou odeslat Ježíškovou 
poštou svůj připravený dopis pro Ježíška. Cena je 50 Kč.

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

Chovatelské okénko
UŽOVKA ČERVENÁ A UŽOVKA DOMÁCÍ

chovatel: oba druhy vhodné pro začátečníky
náročnost: nenáročné, cenově dostupné
původ: užovka červená jihovýchod USA a severovýchod Mexika, užovka domácí 
střední a jižní Afrika
velikost: užovka červená do 180 cm, užovka domácí do 100 cm
strava: živí nebo mražení hlodavci přiměřené velikosti, např. myši nebo mláďata 
potkanů

užovka červená

Užovka červená i užovka do-
mácí jsou nejběžněji chované 
druhy užovkovitých hadů. 
Mají noční aktivitu, proto 
nevyžadují zdroj UV záření. 
Lze je chovat jednotlivě nebo  
v párech. Při společném cho-
vu preferujeme oddělení jed-
notlivých hadů během jejich 
krmení. 
Velikost terária pro pár po-
stačuje 80 x 50 x 50 cm, nádrž 
může být skleněná nebo z OSB 
desek. Dvířka terária mohou 
být vybavena jednoduchou 
pojistkou, ta zabrání jejich 
nechtěnému otevření, a tím  
i úniku hada. Substrát na dně 
může být různý, osvědčená je 
rašelina s pískem v poměru 
1:1. Nesmí chybět přiměřeně 
velká miska na vodu, několik 
větví a úkryty. Jeden z úkry-
tů je dobré mít vlhčí, třeba  
s vlhkým rašeliníkem uvnitř. 
Výborně poslouží hadům 
zejména před svlekem staré 
kůže. 
Jako zdroj tepla může po-
sloužit běžná žárovka nebo 
topný kámen či deska. Tepel-
ný zdroj umístíme na jednu 
stranu terária, vlhčený úkryt 
na opačnou stranu. Docílíme 
tím teplotního gradientu, což 
víme již z předchozího článku  
o gekončících. Teplota v te-
ráriu by měla být 28 °C  
v blízkosti tepelného zdroje. 
Terárium 2–3x týdně rosíme 
odstátou vodou.

Tyto druhy užovek patří ke 
zručným lovcům, kořist ucho-
pí tlamou a v několika závitech 
těla ji rychle udusí. Mrtvou ko-
řist vcelku od hlavy spolknou. 
Dají se naučit i na zmraženou 
potravu, kterou rozmrazíme 
ve vlažné vodě na teplotu živé 
kořisti. Výhodou je, že takový-
to zdroj potravy lze pohodlně 
skladovat v mrazničce. Krme-
ní předkládáme u dospělých 
hadů 1x za 10–14 dnů, u ma-
lých mláďat častěji. Nekrmíme 
před svlekem, v tuto dobu hadi 
stejně nemají o kořist zájem. 
Oba dva druhy hadů jsou vej-
corodé. Užovky domácí se páří 
a snášejí vejce během celého 
roku. Užovky červené zimuje-
me 1–3 měsíce při teplotě do 
16 °C, změny teploty a doby 
osvitu provádíme postupně 
během 14 dnů. Proto se tyto 
užovky páří a kladou vejce 
na jaře. Vejce užovek líhneme 
v terarijním inkubátoru po 
dobu 60–80 dnů.
U obou druhů jsou vyšlech-
těny mnohé barevné mutace, 
více jich má poněkud oblíbe-
nější užovka červená. Mláďata 
i dospělé hady běžně koupíme 
na již dříve zmiňovaných tera-
rijních trzích v Ostravě nebo  
v Olomouci nebo u některé-
ho z mnoha chovatelů těchto 
hadů na Moravě a ve Slezsku. 
Nabídku mají zveřejněnou na 
svých webových stránkách.

Ing. Pavel Sova
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2.–3. listopadu  Noc na litovelském Karlštejně / Monika Pospíšilová
    Děti čeká noc plná her, kvízů, zábavy s kapkou strašení a dobrodružství a přenocování v rytířském sále.   
   Ráno bude pro děti přichystaná královská snídaně. Cena 100 Kč. Děti je nutné přihlásit nejpozději do   
   úterý 29. 10. do 12 hod. Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.
9. listopadu  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – podzimní kolo / Ing. Pavel Sova 
   Přejímka zvířat od 8 hodin, vstup pro veřejnost od 9 hodin. Startovné činí 20 Kč za jednu expozici,  
     vstupné 20 Kč za osobu. Vystavovat lze zvířátka kromě psů a koček a vždy ve vlastní kleci nebo teráriu. 
10. listopadu  O zlatou rybičku / Mgr. Miroslava Grulichová
    Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disko tanci. Cvičení s hudbou pro všechny diváky.     
     Začátek ve 14 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. Přihlášky v kanceláři DDM do 30. 10.
14. listopadu  Tvořivé odpoledne – Leptání skla / Jana Čekelová
    Technika pro zdobení skleněných předmětů. Můžete si donést svoje, něco málo budu mít nachystané.    
    Sejdeme se v 17 hodin v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena tvoření je 60 Kč. 
22. listopadu  Maškarní diskotéka ke světovému dnu dětí / Michaela Škulavíková
   Diskotéka pro děti s rodiči. Přijďte si se svými ratolestmi zpříjemnit páteční večer do budovy DDM na  
  Staroměstském náměstí. Začátek v 17.30, konec ve 20.30 hod. Pro děti bude nachystaný zábavný  
     program a tombola. Vstupné 30 Kč. 
23. listopadu  Návštěva Terária Praha v Dubči / Ing. Pavel Sova
     Sraz účastníků je ve 4.20 hodin na nádraží ČD Litovel město, návrat v odpoledních hodinách. Cena 450 Kč.
25. listopadu  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2014 / Hedvika Weberová, DiS.
    Proběhne v DDM Litovel, Komenského ulice od 14 do16 hodin. 
28. listopadu  Tvořivé odpoledne – Malování na hedvábí / Jana Čekelová
     Možnost tvorby dárků pro vaše blízké. Sejdeme se v budově DDM na Staroměstském náměstí v 17 hodin.   
    Cena tvoření je od 70 do 120 Kč dle spotřeby materiálu.
30. listopadu  Pečení mikulášských perníčků / Hedvika Weberová, DiS.
    Začátek v 8.30 hod. v DDM Litovel v ul. Komenského. Cena 50 Kč. Přihlašujte se do 28. 11. 
2. prosince  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2014 / Hedvika Weberová, DiS.
    Proběhne v DDM Litovel, Komenského ul. od 14 do 16 hodin. 
5. prosince  Mikulášská nadílka v rodinách / Hedvika Weberová, DiS.
   Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hod. Cena za balíček a návštěvu dítěte je 70 Kč.  
    Přihlašujte se co nejdříve.
Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, 784 01 Litovel
tel.:  585342448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, web: www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

LISTOPAD

INZERCE

Kadžý týden probíhají na sokolovně cvi-
čení otevřená nejen ženám všech věko-
vých kategorií.
V úterý od 18.30 do 19.30 hodin je to 
stepaerobic a posilování s Jitkou.
Ve čtvrtek od 19 do 20 hodin zumba a po-
silování se Simčou.
Všichni jsou srdečně zváni. 

Cvičení (nejen) pro ženy

NA JUNGMANKU NA JARMARK
út 26. 11., prostory ZŠ Jungmannova

ZŠ Litovel, Jungmannova ul. ve spolupráci s rodičov-
ským sdružením pořádá vánoční jarmark, vánoční 
dílny a den otevřených dveří. 
Bližší informace o programu najdete na plakátech 
nebo školním webu v průběhu listopadu. Přijďte si 
s námi užít příjemné odpoledne v duchu blížícího se 
adventního času.

DO ŠTERNBERKA DO EXPOZICE ČASU

Vyzkoušet si různé výtvarné techniky, poslechnout 
si zajímavosti o orloji nebo luštit křížovky, putovat 
vesmírem a nachytat průvodkyni při záměrné chybě 
ve výkladu. To vše a mnohem víc mohou zažít se-
nioři v Expozici času. V repertoáru totiž nově přibyly  
dva animační programy šité na míru pokročilým  
a návštěvníkům starším 60 let. Kromě odborného 
výkladu o cestě časem od vzniku vesmíru až po 
atomové hodiny se tak dozvědí spoustu užitečných 
informací, procvičí paměť a vyzkouší si, jaké to je být 
umělcem.
Zájemci mají na výběr z animačních programů  
V muzeu není nuda nebo Rádi malujeme. Cena je  
30 korun na osobu. Animační program nebo  
prohlídku je možné objednat na telefonních číslech 
581 571 278, 587 571 237.

DO UNIČOVA ZA MÚZAMI

Jednou z možností, jak trávit sychravé podzimní 
večery, je vybrat si z bohaté nabídky uničovského 
kulturního kalendáře. Hudba je v listopadovém pro-
gramu zastoupena výhradně kompozicemi Bedřicha 
Smetany: ve čtvrtek 14. 11. proběhne recitál pia-
nistky Jitky Čechové (která pro Supraphon nahrála 
kompletní Smetanovo klavírní dílo) a ve čtvrtek  
21. 11. vystoupí Moravská filharmonie s cyklem 
symfonických básní Má vlast. Začátek obou kon-
certů je v 18 hodin. Výtvarné umění reprezentuje 
souborná výstava obrazů, grafik a soch uničovských 
autorů 18. a 19. století, jejíž vernisáž je plánována 
na čtvrtek 7. 11. A divadelní múza Thálie k divákům 
promluví prostřednictvím ochotníků. Regionální 
přehlídka neprofesionálních souborů je připravena 
na tři večery od 1. do 3. 11. 
Více informací zájemci najdou na webových strán-
kách http://www.unicov800.cz.

Pozvánky
nejen k sousedům
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STŘÍBRO PRO SOŠ
To, jak by měla vypadat týmová práce  
a jak je důležitá, si vyzkoušely týmy, které 
se zúčastnily soutěže Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR OLIMA CUP 2013. Sou-
těž uspořádala SŠ Praktik Olomouc, a to  
3. října v pavilonu E výstaviště Flora. 
Dvojice ve složení učitel odborného vý-
cviku a žák společně připravovaly pokrm. 
Podmínkou bylo pro jeho přípravu pou-
žít brusinkový nebo šípkový džem. SOŠ 
Litovel reprezentoval tým ve složení He-
lena Kotoučová (učitelka) a David Kuče-
ra (žák). O tom, jak byli úspěšní, svědčí 
jejich krásné druhé místo a stříbrná me-
daile. 
„Králík“ je dalším tématem pro prezen-
taci kulinářského umění, která proběhne 
tentokrát v Kroměříži na soutěži Tesco-
my, kam byli litovelští také pozváni.

Helena Kotoučová

ZELENÁ LITOVEL
Zelená Litovel – naučná vycházka Litovlí 
pro děti je název projektu, který připravili 
pro místí školky, školy i veřejnost profe-
soři Gymnázia Jana Opletala Tomáš Po-
spíšil a Václav Hubáček ve spolupráci se 
studenty.
Pro předškolní děti a mladší školáky je 
připravena karta s úkoly na pěti zasta-
veních při vycházce litovelskými parky. 
Úkoly jsou na téma poznávání přírody  
v parcích se zaměřením na místní rostliny 
a zvířata, o nichž se děti dozví zábavnou 
formou něco nového nebo zajímavé-
ho. Karty budou žáci vyplňovat během 
vycházky pod vedením svých učitelů,  
k tomu obdrží vlastní pastelky. Po splnění 
všech úkolů žáci získají drobnou odmě-
nu. Projekt vznikl s přispěním Programu 
podpory environmentálního vzdělávání  
a výchovy Olomouckého kraje.
Jak již bylo uvedeno, projekt není určen 
jen školám, ale i veřejnosti. Kdo má men-
ší děti a bude mít čas a chuť, v informač-
ním centru na náměstí Přemysla Otakara  
v Litovli si může vyzvednout kartu  
i s pastelkami a projít si trasu vycházky. 
Děti budou plnit úkoly na zastaveních  
a v informačním centru po předložení vy-
plněné karty rovněž  obdrží malý dárek. 
Tak neváhejte a přijďte si osvěžit své pří-
rodovědné znalosti na vycházce Litovlí!

Mgr. Tomáš Pospíšil

Zajímavosti ze škol

V dnešní době se ve školství neodvíjí vše 
jen od dobrých nápadů, ale i od výše fi-
nančních prostředků. Proto naše škola 
docela dlouho čekala na schválení pro-
jektu Comenius, jehož cílem je podporo-
vat spolupráci různých evropských škol. 
Společně s dvěma anglickými a jednou 
německou školou budeme v následujících 
dvou letech rozvíjet téma, které nás zají-
má. Nebylo nic příhodnějšího, než vstou-
pit do projektu se zaměřením, které naši 
Ekoškolu už několik let charakterizuje: 
Společně pro Evropu – chráníme naše ži-
votní prostředí. 
Součástí projektu jsou i výměny učitelů  
a žáků z partnerských zemí. První ná-
vštěva nás čeká před Vánocemi, kdy se 
chystáme navštívit německé město Ulm. 
V průběhu projektu je připravena řada 
zajímavých akcí. Právě probíhá rodinná 
fotografická soutěž s tématem Podzim  
v Pomoraví. Žáci a učitelé se rozhodně ne-
budou nudit při navrhování a výrobě mo-
delů místních zdrojů obnovitelné energie 
a sestavování elektrických přístrojů a so-
chy z recyklovatelných materiálů. Zajíma-
vá určitě bude i tvorba kuchařky s recepty 
jídel připravených z odpadových surovin. 
Doufáme, že zúročíme naše snažení a zku-
šenosti z projektu Ekoškola a obohatíme 
jimi naše partnerské školy. Více informací 
můžete sledovat i na webových stránkách 
školy www.zsjl.cz v sekci Comenius.  
Myšlenka evropské spolupráce a ochrany 
životního prostředí se během Evropského 

dne jazyků (26. září) vznášela nad hlava-
mi malých i velkých žáků naší školy. Ka-
ždoroční připomínání tohoto dne jsme 
totiž letos věnovali především seznáme-
ní žáků s partnerskými školami, zeměmi 
a s naším projektem. Nešlo však pouze  
o nudné informativní dopoledne. Očima 
komentátora se vám pokusíme přiblížit 
tuto atmosféru:
 „Nejdříve navštívíme naše nejmenší. Co-
pak se to tu děje? Aha, připravují se asi na 
návštěvu britské královny a každý ji chce 
podarovat vlastnoručně vyrobeným klo-
boukem. Jinde se pro změnu chystají na 
prázdninové výlety do evropských zemí, 
proto je nejlepší se co nejvíce o nich dově-
dět. Tady zjišťují zajímavosti, hledají hlav-
ní města a vlajky, pracují s mapou a zde 
probíhá soutěž Riskuj, támhle zase Alex 
vypráví o životě v Německu, kde dříve žil.  
Přejděme nyní ke starším žákům. Proč se 
tu všude válí tolik pastelek a voskovek? 
Jejda, jak se jim všem kouří z hlav. Už vím, 
soutěží o nejlepší návrh loga celého pro-
jektu. Třeba v německém Ulmu vyberou 
právě ten jejich. 
Nahlédněme i do učebny informatiky. 
Zde připravuje skupina průzkumníků 
kvíz prověřující znalosti o partnerských 
zemích. Jak se našim žákům asi povede? 
Nesmíme zapomenout na náš školní dvůr, 
kde vidíme tým zahradníků, jak budují 
tzv. Evropskou zahradu. Také jim přeje-
me, aby se práce vyvedla a dvůr byl stále 
krásnější. 
Vraťme se ale honem zpátky do budovy. 
Co to tu starší žáci sepisují? No jasně, 
píšou přece dopisy svým budoucím ka-
marádům, pochopitelně anglicky nebo 
německy. Právě potkáváme skupinu prů-
zkumníků, což znamená, že se žáci pěkně 
zapotí při řešení připraveného kvízu. Že 
se jim ale povedl stejně jako celý náš Ev-
ropský den jazyků!“ 

organizační tým projektu Comenius

Projekt Comenius a Den jazyků na Jungmance

Evropský den 
jazyků si kaž-
doročně při-
p o m í n á m e  
26. září. Na 
naší škole už 
u příležitosti 

tohoto dne komunikace, sounáležitosti  
a spolupráce proběhlo nepřeberné množ-
ství aktivit (soutěže ve znalosti zeměpi-
su a anglického jazyka, tvorba komiksů, 
zpívání) a projektů (Poznáváme Evropu, 
Ochutnáváme Evropu…). Co jsme tu za-
tím neměli, je anketa. Úžasná příležitost, 
jak si zavzpomínat na prázdninové cesty 
a zážitky a také se dozvědět něco o tom, 
kam nejčastěji směřují naše prázdninové 
cesty a jak se na nich domlouváme.
Společně se žáky devátých tříd jsme vytvo-
řili dvojjazyčný (česky a anglicky) anketní 

lístek, se kterým opět deváťáci ve čtvrtek 
26. září navštívili všechny třídy naší ško-
ly, aby dětem položili několik všetečných 
otázek – kam cestovali o prázdninách, 
jaký jazyk používali při dorozumívání  
a jestli dobře rozuměli všemu, čemu po-
třebovali rozumět.
Anketu jsme obohatili o rozhovor s pa-
nem učitelem Václavem Novákem, který 
byl pravděpodobně z nás všech nejdál,  
a to až v Kanadě.
Anketu zpracovali také deváťáci (určitě 
měli letos s EDJ nejvíc práce, ale my jsme 
si řekli, ať si to u nás ve škole ještě napo-
sledy užijí). Její výsledky najdete na našich 
webových stránkách a ten, kdo raději lis-
tuje, nechť si zakoupí za pouhých 10 Kč 
náš skvělý školní časopis Prskavka, ve kte-
rém se taktéž o všem podstatném dočtete.

Miloslava Flášarová

26. září proběhl Evropský den jazyků
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Sportovní pozvánky
FLORBAL
 2. 11. v 9 hod.
junioři – FbC Asper Šumperk
 2. 11. v 11.30 hod.
junioři – FBC Droždín
 3. 11. v 16.15 hod.
muži – FBC Droždín A
 3. 11. v 18.45 hod.
muži – SK K2 Sportcentrum Prostějov B

FOTBAL
 2. 11. v 10.15 hod.
dorost – Šternberk
 9. 11. v 10.15 hod.
dorost – Určice
 16. 11. ve 13 hod.
muži – Konice

MALÁ KOPANÁ
 9. 11. v 10.30 hod.
FC Levotil –Olpran 

HÁZENÁ
 2. 11. v 16 hod.
mladší žáci – SK Žeravice   
 2. 11. v 17 hod.
starší žáci – SK Velká Bystřice B  
 9. 11. v 15 hod.
mladší dorost – Sokol Luhačovice   
 9. 11. v 17 hod.
muži – HBC Jičín B  
 17. 11. v 9 hod.
mladší žáci – SK Velká Bystřice A  
 17. 11. v 10 hod.
starší žáci – Házená Uničov   
 23. 11. v 15 hod.
mladší dorost – SK Velká Bystřice   
 23. 11. v 17 hod.
muži – HCB Karviná B  
 30. 11. v 16 hod.
mladší žáci – STM Olomouc 01

Přijďte podpořit naše sportovce!

INZERCE

Tradice parforsních honů
Hubertovy jízdy jsou tradiční 
podzimní jezdeckou slavností, 
kterou obvykle vrcholí a končí 
jezdecká sezóna. 
Tento téměř odvěký rituál je 
jakousi formou oslavy společ-
ného soužití lidí a koní. Jde  
o vzpomínku na pradávnou 
tradici parforsních honů, je-
jichž kolébka pochází z Anglie. 
Šlechta tehdy za zvuku lesních 
rohů vyjížděla na koních se 
smečkou několika desítek lo-
veckých psů po stopách lišky. 
Lov zvěře patříval k běžným 
a nezbytným činnostem člo-
věka. Postupem času ho však 
parforsní hony změnily ve 
společenskou záležitost a jez-
deckou slavnost. 
V Čechách první parforsní 
hon podle anglického stylu 
uspořádal v Chlumci nad Cid-
linou v roce 1836 hrabě Okta-
vián Kinský. Cílem honu pře-

stalo být lovení štvané zvěře. 
Jelen po zastavení psí smečkou 
nebyl usmrcen, ale vrácen do 
obory.
Po 1. světové válce byly hony 
pořádány tak, že smečka psů 
pronásledovala jezdce předsta-
vujícího lišku nebo jelena, vy-
tvořením pachové stopy zvěře. 
Slavná éra parforsních honů 
však zanikla v České republice 
s počátkem 2. světové války.

Co je Hubertova jízda
Dnes tradice parforsních honů 
přetrvává v podobě jízdy na 
počest sv. Huberta, patrona 
lovu, který má svátek 3. listo-
padu. Lišku představuje jezdec 
s liščím ohonem připevněným 
na rameni, který se vydává 
první na trasu, a následuje ho 
lot jezdců a koní, rozdělených 
podle vlastních schopností. Po 
cestě jsou na jezdce přichystá-
ny nástrahy způsobené různě 

členitým terénem a přírodní 
překážky. Během jízdy jsou 
pečlivě zaznamenávány veš-
keré prohřešky jezdců – pády, 
odmítnutí skoku, různé nepo-
slušnosti a drzosti, mezi jeden 
z nejhorších přestupků patří  
i předjetí mastera.
Celá jízda je ukončena závě-
rečným dostihem – halali, kdy 
se všichni za liškou vydávají  
v plném trysku a snaží se ji do-
stihnout a ohon ukořistit. 
V jiném případě se z bezpeč-
nostních důvodů raději na zá-
věr provádí skok přes překáž-
ku a trhání obálek visících nad 
překážkou. Jezdci skáčou přes 
překážku a snaží se některou  
z daných obálek ukořistit.  
V každé obálce jsou pro účin-
kující nachystány odměny.
Poslední hold svatému Hu-
bertu je vzdán večer při sva-
tohubertské zábavě, kdy je za-
hájen soud se všemi hříšníky, 
kteří se dopustili během jízdy 
neodpustitelných přestupků. 
Potrestáním bývá např. splně-
ní určitého úkolu nebo ode-
vzdáním určitého množství 
vinného i jiného moku. Soud 
pak tyto odpustky obvykle 
rozdá po všech stolech a zába-
va může nerušeně pokračovat.

Hubertova jízda v areálu
Dvůr Nové Zámky
Na Hubertovu jízdu se také 
můžeme těšit v areálu Dvůr 
Nové Zámky. Uskuteční se  

v neděli 3. listopadu. V 11 ho-
din bude zahájena slavnost-
ním nástupem za doprovodu 
myslivců. 
Poté zahájíme společnou vy-
jížďku Novozámeckým areá-
lem, pro návštěvníky absolvu-
jící Hubertovu jízdu bez koní 
budou připraveny čtyřkolé 
kočáry. 
Ve 12 hodin proběhne tzv. 
hon na lišku – v našem přípa-
dě hledání obálek, které bude 
probíhat na louce u seníku. 
Poté se společně vrátíme zpět 
do areálu Dvora Nové Zámky. 
Návrat do areálu je plánován 
na 13. hodinu. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
bohaté občerstvení a netradič-
ní soutěže, mezi které patří pa-
ralelní skákání, slalom – barel 
racing či jízda zručnosti. Zá-
jemci mohou využít možnosti 
projížďky vozem po Novozá-
meckém areálu a děti si při-
jdou na své ve 14 hodin, kdy se 
budou moci povozit v hale na 
poníkovi. 

Petra Holoušová

Listopad, čas Hubertovy jízdy – také na Nových Zámcích
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Bobr Cup startoval poprvé z nového místa a závodníci to ocenili
Jak už jsme si v posledních 
letech mohli zvyknout, první 
říjnová sobota, která k Bob-
ru dlouhodobě patří, přinesla 
krásné, slunečné počasí, letos 
však bylo poměrně chladno 
a tuhé ranní mrazy pořádně 
ochladily brody v řece Moravě. 
Závodníci ještě dlouho po do-
běhnutí/dojetí/dopádlování do 
cíle rozmrazovali ztuhlé kon-
četiny a vzpomínali na teplotní 
extrém, který na ně svatý Petr 
přichystal. „Když jsem skočil 
do vody, tak jsem myslel, že mě 
trefí šlak. Voda byla fakt bru-
tálně studená,“ popsal tvrdé 
podmínky kajakář Karel Slepi-
ca z týmu Trek.
Další věc, na kterou se bude 
v souvislosti s rokem 2013 
vzpomínat, je přesun závodu 
z areálu koupaliště do prosto-
ru před loděnicí. Rekonstruk-
ce koupaliště před pořadatele 
postavila velkou výzvu. Díky 
dlouhé přípravě a mnoha stov-
kám odpracovaných hodin 
se povedlo, že přesun startu, 
předávek a cíle kvitovali divá-
ci i závodníci velmi pozitivně 

a počínaje letošním rokem tak 
začala nová etapa závodu. Čas 
vítězného tria Radek Hübl, Ja-
roslav Kulhavý a Tomáš Slovák 
pod hlavičkou Pivovar Litovel 
/ OpavaNet se zastavil na hod-
notě 2:08:57. Tento výkon lze 
považovat za nový traťový re-
kord, na který se bude od příš-
tího roku útočit. „My, vodáci, 
jsme měli největší změnu tratí. 
Hodně se nám protáhl úvod-
ní běh a přesně touhle cestou 
by to mělo jít. Pro diváky je to 

atraktivnější a i pro vodáky je 
to větší výzva,“ chválil orga-
nizátory finišman vítězného 
týmu Tomáš Slovák.
Vypadalo to, že padne také 
rekord účastnický. Celkem se 
před sobotním polednem za-
registrovalo 287 týmů, což by 
byl o pět trojic historický zápis, 
nakonec však na tratě vyrazilo 
„jen“ 266 družstev. To je druhý 
nejvyšší počet od roku 1995, 
kdy se příznivci outdooru do 
Litovle sjeli poprvé. 

Trochu menší byla také účast 
v kategorii crazy, která k Bobr 
Cupu neodmyslitelně patří. 
Do 45 kilometrů v okolí Li-
tovle vyrazily pouze tři týmy, 
které splňovaly pravidla pro 
zařazení do této zábavné kate-
gorie. V tříčlenné konkurenci 
si pro ocenění poroty dojelo 
družstvo kro K. O. dýl a může-
te hádat, jaké převleky asi tato 
trojice zvolila...
Povedený byl i doprovodný 
program. Tomu dospělému 
vévodila monstrózní atrakce 
Big Air Bag určená pro skoky 
z rampy na čemkoliv do obří-
ho vzduchového polštáře. Na 
své si přišly i děti, které měly 
k dispozici celou řadu zábav-
ných atrakcí, a zatímco rodiče 
závodili nebo sledovali soutě-
že, jejich ratolesti řádily v dět-
ském parku.
19. ročník je minulostí a už 
nyní se začíná připravovat ju-
bilejní 20. Bobr. Věřte, že to 
bude opět bomba!
Keep Bobring!

David Knebel
foto: Aleš Berka
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O víkendu 5. a 6. října proběhly v závodním areálu Litovli–Chořelicích velké motokrosové závody. Součástí byly jak jízdy velkých motorek kategorie MX1 a MX2, 
tak český i evropský pohár pitbiků. Zúčastnili se zástupci mnoha zemí, své kategorie měly ženy i děti. Mezi jezdci na motorkách o nejvyšší kubatuře (MX1) si vítězství 
vybojoval Francouz Florent Richier, v kategorii MX2 to byl Jan Brabec z ČR. Z žen stanula na nejvyšším stupni estonská závodnice Kristel Raba. Zájem diváků byl 
velký –  v sobotu jich přišlo kolem 300, v neděli dokonce přes tisíc.                       Foto: Miloslav Fuksa

 V sobotu 5. října proběhl 19. ročník ex-
trémního závodu štafet Free Litovel 
Bobr Cup. Závodilo se tradičně ve třech 
disciplínách – běhu na 15 km, jízdě na 
kole na 25 km a splouvání řeky na lodi  
v délce 6 km. O závodu i o změnách, které 
v něm v letošním roce proběhly, se dozvíte 
víc na straně 19.

foto: Aleš Berka


