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Dívky roku se procházejí po českých pódiích už 25 let

Vzpomínka na vítězky z let 1999–2013 (zleva doprava): Pavlína Klapková (1999), Barbora Antonová (2000), Ive-
ta Navrátilová (2001), Milena Scharfferová (2002), Petra Bucáková (2003), Tereza Vlčková (2004), Nela Skálová 
(2005), Dagmar Scharfferová (2006), Martina Holínková (2007), Barbora Vyroubalová (2008), Kateřina Zelníčková 
(2009), Kristýna Horváthová (2010), Adéla Pavelková (2011), Barbora Zahradová (2012), Polina Sirotina (2013).
K dispozici nemáme fotografie z dřívějších let, v nichž zvítězily Erika Pressfreundová (1994), Erika Hubáčková (1995), 
Michaela Pytlíčková (1996), Petra Kholová (1997) a Lucie Koutná (1998).

TÉMA MĚSÍCE

Litovelské ulice

Ve čtvrtek 6. března navštíví naše město 

prezident republiky Miloš Zeman.

Všichni jsou srdečně zváni na setkání s ním, 
které se uskuteční v 15.20 hodin 
a na němž budou moci hlavnímu 

představiteli státu tlumočit své dotazy.
Místo setkání bude upřesněno 

v městském rozhlase a na vývěskách.

Po mnoha letech zase na Dívce roku.  
I když vlastně možná poprvé. Tenkrát to 
byla ještě Miss poupě, její tvůrci tak sou-
těž před 25 lety pojmenovali. Ale je to 
jedna z mála změn, ke kterým za 20 let, 
co probíhá v Litovli místní kolo, došlo.

Pohled ze zadní řady
Defilé finalistek mnoha předchozích kol, 
oslavující čtvrtstoletí soutěže, díky nimž 
má letos porota devatenáct členů! 
Martin Šafařík, finalista loňské Česko-Slo-
venské SuperStar, dobrá volba. Dvaadva-
cetiletý hezký mladík je bezpochyby to, co 
13–15leté soutěžící ocení. 
A konečně děvčata. Ze zadní řady vypadá 
všech sedm podobně. Štíhlé slečny s naka-
deřenými dlouhými vlasy v šatech připo-
mínajících jejich blížící se dospělost. Snad 
je od sebe odliší rozhovor s moderátorem. 
„Co pro tebe znamená tanec?“ „Je těžké 
naučit se znakovou řeč?“ „Proč chceš být 
doktorkou?“ Žasnu nad tím, čemu všemu 
se dívky věnují. Mažoretka, házenkář-
ka, výtvarnice, absolventka mezinárodní 
zkoušky z němčiny...
A tahle disciplína by mohla být pro něko-
ho krušná. Společný aerobik s cvičitelem 
Pavlem Vojáčkem. Ještěže jsou všechny 
sportovkyně. 
Tradiční volná disciplína, oblíbený tanec, 
vystoupení mažoretky... Zpěv – troufla 
bych si při té trémě a chvějícím se hlase? 
Oceněníhodné.
A ovšem nesmí chybět promenáda v ša-
tech (vítězka ty své získá darem). Lara 
Fabian zpívá v kouři a pršících papírcích  
o tom, že je nemocná, a já vidím, že dív-
ky pilně nacvičovaly, chodit umí opravdu 
profesionálně. Jak ale rozhodnout o tom, 

že některá je nejlepší, když z různých hle-
disek je nejlepší každá?

Jak to tedy dopadlo
Dojmy ze soutěže mi neponechaly příliš 
prostoru na jména výherkyň, čili krátce. 
Zvítězila Aneta Koupá z Doubravice nad 
Svitavou, první vicemiss je Barbora Hoš-
ková ze Zábřeha, druhou Tereza Gallasová 
z Litovle. Hodně úspěchů v dalším kole! 

Rozhovor s vedoucí soutěže H. Weberovou 
najdete na str. 5, fotografie na str. 20.     hk
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Vážení spoluobčané,

zima je letos příznivá k našim 
kapsám – myslím tím ná-
klady na topení, ale nepřeje 
milovníkům zimních spor-
tů. Krátce zamrzly rybníky  
a hned ožily dětmi. Technic-
ké služby upravily část lední 
plochy a osvětlily ji, led ale 
bohužel vydržel jen chvíli. 
Jako děti jsme na rybnících 
řádívali celou zimu, takže  
i když Litovel nemá hory  
a leží v nížině, aspoň tady 
jsme se zdravě vydováděli. 
Zase jsme ale ve městě nemě-
li krytý bazén, sportovní halu 
a inline stezky.

Podívejme se teď společně 
na několik aktualit z našeho 
města. 
Dne 11. února jsem pozval 
nového generálního ředitele 
Povodí Moravy RNDr. Jana 
Hodovského k jednání nad 
pokračováním protipovod-
ňových opatření (PPO) pro 
město Litovel. Bylo již vydá-
no územní rozhodnutí, jež 
umožňuje provedení akce, je 
ale třeba získat ještě staveb-
ní povolení. Povodí Moravy 
bude v novém dotačním ob-
dobí usilovat o získání dotace 
na realizaci těchto opatření. 
Město se však bude muset na 
nákladech také samo podí-
let. Naším úkolem bude zís-
kat pozemky, na kterých má 
tato stavba stát, a vykoupit je. 
Na schůzce bylo dohodnu-
to, že Povodí Moravy před-
loží městu návrh smlouvy  
o spolupráci na pokračování 
přípravy a realizaci PPO. Ve 
spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství ČR bude jasně 
stanoveno, kdo se jak bude 
na akci podílet, aby se PPO 
stala skutečností.

V oblasti cestovního ruchu 
se zviditelňuje nejen město 
Olomouc s Olomouckým 
krajem. I v Litovli a jejím 
okolí vzrůstá návštěvnost 
turistů. Pro podporu toho-
to segmentu se také pořádá 
spousta akcí. Naší snahou je 

spojit aktéry, kteří se na ces-
tovním ruchu podílejí, a ur-
čit konkrétní aktivity, formy 
podpory i investice, jež by 
pomohly zlepšit služby pro 
návštěvníky a přilákaly více 
zájemců o náš region. 
Ve spolupráci se sdružením 
Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu jsme vy-
pracovali studii o využití po-
tenciálu cestovního ruchu Li-
tovelska. Ta je zatím v podobě 
návrhu, který je předkládán 
veřejnosti k připomínkám 
s cílem získat co nejvíce 
dobrých nápadů, postupů. 
Studie bude zveřejněna na 
webových stránkách města  
a současně zaslána těm, kteří 
se na cestovním ruchu ak-
tivně podílejí. Seznamte se 
prosím s tímto materiálem  
i vy a pošlete nám své návrhy, 
pomůžete tak svému městu, 
nám všem. Cestovní ruch je 
příležitost, jak zvýšit zaměst-
nanost, investice v oblasti  
i počet obyvatel.

Obce Litovel, Červenka, 
Střeň, Mladeč, Příkazy, 
Náklo a Bílá Lhota pode-
psaly smlouvu o spolupráci 
při likvidaci komárů. Dne  
17. února proběhla schůzka, 
na které byla dohodnuta pří-
prava na první aplikaci pří-
pravku VectoBac. Ten bude 
rozprášen do tůní a mokřadů 
v lesích a v okolí obcí na zá-
kladě pokynu Krajské hygie-
nické stanice přibližně v prv-
ní polovině dubna. Následně 
bude zvážena další aplikace  
v letním období. 
Lesy ČR provádějí na svých 
pozemcích ošetření samy. 
Obce dle zpracovaných map 
a svých místních znalostí vy-
tipovaly místa, která budou 
ošetřena odbornou firmou. 
Tento postup by měl snížit 
komáří populace a napomo-
ci tak tomu, aby obyvatelé 
nebyli v letním období ob-
těžováni tímto nepříjemným 
hmyzem.

Přeji Vám hezké dny.
Ing. Zdeněk Potužák, starosta

Slovo starosty Připravuje se nové infocentrum
S nadcházející turistickou se-
zónou dojde k otevření no-
vého informačního centra  
v prostorách Záložny na ná-
městí Přemysla Otakara,  
v místě bývalého sídla Komerč-
ní banky. Informační centrum 
v novém, moderním „kabátě“ 
naváže na činnost současného 
infocentra při CK Bavi. Nadá-
le bude turistům nabízet kom-
pletní informace týkající se 
města Litovel a celého mikro-
regionu (turistické informace  
o městě a okolí, o ubytování, 
institucích, službách ve městě, 
cyklotrasách, dopravních spo-
jích po celé ČR…). Bude také 
zprostředkovávat průvodcov-
ské služby po městě, výstupy 
na ochoz radniční věže a zajiš-
ťovat předprodej vstupenek na 
kulturní akce.
Nabídka služeb se rozroste  
o možnosti využití veřejného 
internetu a kopírovacích slu-

žeb, do budoucna se plánuje  
i úschovna zavazadel.
Turisté budou mít možnost 
získat informační materiály 
o Litovli a okolí, zakoupit si 
mapy, pohlednice, turistické 
známky a vizitky, propagač-
ní materiály a upomínkové 
předměty regionálních výrob-
ců (Pivovar Litovel, keramika 
Miluše Hlavinková aj.). No-
vinkou bude prodej výrobků 
firmy Orrero Tři Dvory. 
Díky nadstandardním prosto-
rovým možnostem je v plánu 
využívat v budoucnu soused-
ní místnost k pořádání besed, 
přednášek, netradičních vý-
stav apod.
Pevně věříme, že službami 
informačního centra osloví-
me jak širokou veřejnost, tak  
i místní obyvatele. 
Těšíme se již brzy na shleda-
nou.

Kateřina Gelová

Grafický návrh podoby infocentra z dílny mladé návrhářky Ing. arch. Moniky Kouřilové. 
Výrazným výtvarným prvkem použitým na stěnách i na stropě je meandrující řeka  
Morava, spojená neodmyslitelně s naším městem.

Městský úřad Litovel – Obec-
ní živnostenský úřad upozor-
ňuje stávající prodejce lihu  
a lihovin, že lhůta pro vyřízení 
koncesované živnosti k prode-
ji kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin ve smyslu pře-
chodných ustanovení záko-
na č. 309/2013 Sb., končí dne 
17. dubna 2014 .
Po uvedeném datu nebude 
možno bez platné koncese líh 
a lihoviny prodávat. Sankce 
za neoprávněné podnikání  
v tomto případě mohou dosa-
hovat až jeden milion korun.
Proto hostinští a prodejci, kte-

ří dosud prodávají líh nebo 
lihoviny na základě oprávnění  
k hostinské činnosti nebo vol-
né živnosti oboru velkoob-
chod a maloobchod a nemají  
dosud vyřízenou koncesi, ať se 
dostaví co nejdříve na který-
koli obecní živnostenský úřad 
k jejímu vyřízení. V rámci tzv.
transformace ve smyslu výše 
uvedeného zákona nehradí 
současní prodejci do uvedené-
ho data žádný správní popla-
tek. K podání žádosti o kon-
cesi v tomto případě postačuje 
pouze průkaz totožnosti.

ObŽÚ Litovel

Upozornění pro prodejce lihovin
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Vyneseno z radnice
62. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 30. ledna 2014
rada města Litovel:
 schvaluje snížení měsíčního ná-
jemného o 50 %, a to od 1. 1. do 
31. 3. daného roku, v prostorách 
pronajatých za účelem provozování 
pohostinství v Litovli – místních 
částech
 se seznámila s návrhem Letopi-
secké komise ze dne 20. 1. 2014 ve 
věci zachování a udržování hrobů 
významných osobností na litovel-
ském hřbitově a současně navrhuje 
zařazení částky 25 000 Kč do roz-
počtu města pro rok 2014 na údrž-
bu hrobů a hrobových míst
 doporučuje zastupitelstvu města 
projednat a schválit záměr vydání  
a financování monografie Velké dě-
jiny města Litovel.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 3. 2. v době mezi 5.50  
a 14.10 hodinami odcizil soud ne-
známý pachatel horské jízdní kolo 
uzamčené v areálu společnosti SeV. 
 Dne 4. 2. v době mezi 12.15  
a 12.18 hodinami natankoval do-
sud neznámý pachatel do vozidla 
zn. Mercedes motorovou naftu  
a bez zaplacení od stojanu benzino-
vé čerpací stanice v Litovli odjel.
 V době mezi 10. hodinou dne  
7. 2. a 8. hodinou dne 10. 2. odcizil 
dosud neznámý pachatel z uzamče-
ného vozdila zaparkovaného na 
ulici Čihadlo v Litovli autorádio  
s přehrávačem.
 Dne 10. 2. v době mezi 14 a 14.10 
hodinami odcizil dosud neznámý 
pachatel z neuzamčeného vozidla  
v Litovli kabelku s finanční hotovos-
tí a doklady.
 Dne 13. 2. kolem 19. hodiny se 
před prodejnou adam na Žerotí-
nově ulici v Litovli slovně a fyzicky 
napadli U. V. a P. K.

Policie ČR

Kalendář akcí
Majitelům chytrých telefonů 
nabízí město Litovel novou 
službu – rychlé vyhledání ka-
lendáře kulturních akcí pro-
střednictvím QR kódu. 
Aby byl QR kód vždy poho-
tově k dispozici, je vhodné, 
aby všichni pořadatelé, kteří 
chtějí být uvedeni v kalendáři 
akcí na webu města, na svých 
plakátech nechali kód vytisk-
nout. Kód je k dispozici na ka-
lendar.litovel.eu, kde je možné 
současně nové akce zadávat.

VHS Čerlinka spustila nové  
webové stránky. Na adrese 
www.cerlinka.cz se tak zákaz-
níci dozvědí vše o aktuálním 
dění ve společnosti. Novin-
kou jsou stále aktualizovaná 
upozornění na poruchy a od-
stávky. Budou zde i přehledy  
o kvalitě vody, tlakových po-
měrech, tvrdosti vody aj.   VHS

Den ledvin
Nemocnice Šternberk zve ši-
rokou veřejnost na Den led-
vin, který se uskuteční 6. a 7. 
března od 11 do 13 hodin na 
oddělení hemodialýzy. 
Nabízíme odbornou konzul-
taci kosmetické poradkyně 
pro pacienty se selháním led-
vin, ukázky péče o pokožku 
při onemocnění ledvin a v ne-
poslední řadě prohlídku naše-
ho oddělení.

Darina Formánková

Z Čerlinky

Městská televize
Premiéra st   5. 3. v 18.45 hod.
 st 19. 3. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Připomínky, nápady, ale i věcnou kritiku 
týkající se vysílání můžete volat nonstop 
na záznamník 581 003 467. Jednotlivé pří-
spěvky místní videokroniky jsou ke stažení 
na webu města. informace o nekomerčních 
akcích, které chcete zveřejnit ve čteném 
zpravodajství, volejte na 585 153 250.

Městskou zeleň čekají úpravy
Podle oranžových značek na 
některých stromech v parku 
již občané poznali, že dojde  
k úpravám zeleně. O co přes-
ně ale půjde?

Úpravy v parku
Společnost Unisad plus z Krá-
lové provedla inventarizaci ně-
kolika set stromů v Litovli, aby 
zhodnotila jejich zdravotní 
stav. Na jejím základě pak na-
vrhla výchovné řezy, případně 
kácení postižených dřevin.
Letos tak budou provedeny 
úpravy ve Smetanových sa-
dech, kde dojde k pokácení 
pěti či šesti vzrostlých stro-
mů. Půjde např. o dva červené 
buky v aleji mezi gymnáziem 
a jídelnou, jež jsou napadeny 
houbou a pro narušené dřevo 
se staly potenciálně nebezpeč-
né chodcům. Na místě odstra-
něných stromů však budou  
hned vysazeny nové.

arboretum na sídlišti
V plánu je také výraznější 
úprava malého arboreta na 

sídlišti Vítězná, jehož vzhled 
prozatím není příliš reprezen-
tativní. Mělo by se zde vyká-
cet kolem deseti až patnácti 
stromů, jež budou nahrazeny 
novou výsadbou, převážně ke-
řového charakteru. Zachován 
jistě zůstane vzácný strom me-
tasekvoj čínská.
Záměrem města je vytvořit  
z arboreta příjemné i poučné 
místo. U dřevin by tak měly 
být umístěny popisné cedulky. 
Altánek, v němž se dříve cho-
valy andulky, by měl být využit 
jako krmítko pro ptáky. 

Další plány
Drobná výsadba bude prove-
dena i na Rybníčku, kde tak 
mají vzniknout dva zelené os-
trůvky – jeden pro děti, druhý 
pro seniory a další osoby. 
Na koupališti budou náletové 
akáty nahrazeny vrbami. Mezi 
loděnicí a koupalištěm bude 
doplněn břehový porost.
Drobné výsadby budou prove-
deny také na vesnicích.

red.

Podnikání v ICT
V rámci evropské kampaně 
Startup Europe Roadshow se 
11. dubna uskuteční v Olo-
mouci série workshopů, na 
níž budou moci mladí a začí-
nající podnikatelé (16–30 let) 
v oboru ICT získat rady od 
zkušených a úspěšných. 
Více se dozvíte na http://eyif.
eu/innoyear.          OK4Inovace
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Prohlídka 
Vlastivědného muzea
MSL připravila na sobotu  
22. března (pozor na změnu 
avizovaného termínu!) vý-
let do Vlastivědného muzea  
v Olomouci. Zajištěna je pro-
hlídka nové stálé expozice 
národopisu s její autorkou  
Mgr. Veronikou Hrbáčkovou. 
Další čas strávený prohlídkou 
aktuálních muzejních výstav 
či expozic záleží pouze na zá-
jmu účastníků. 
Neorganizujeme společnou 
dopravu. Můžete se dopravit 
mj. linkovým autobusem (od-
jezd ve 13.05 hod. z Litovle, 
autobusové stanice). Sraz je ve 
14 hodin u hlavního vchodu 
do muzea na náměstí Repub-
liky. Využijte této příležitosti.

Přednáška
o lidové písni severní Hané
Připravujeme také přednášku 
našeho předního etnomuziko-
loga a zároveň absolventa lito-
velského gymnázia. Rok 2014 
je rokem české hudby a rokem 
životních jubileí řady českých 
hudebních skladatelů. Málo-
kdy se ale mezi nimi připomí-
ná František Sušil, významný 
moravský sběratel lidových 
písní, narozený roku 1804. 
Nejen o jeho záslužné činnos-
ti, ale i o lidové písni severní 
Hané a Litovelska zvlášť pro-
mluví prof. PhDr. Pavel Klapil, 
CSc., ve výstavních prostorech 
muzea ve čtvrtek 27. března 
od 17.30 hodin. Můžete se těšit  
i na mnohé hudební ukázky.

Robert Najman

Březnové akce Muzejní společnosti

Výzva muzea: Věnujte puzzle
M u z e u m 
Litovel se 
obrací na 
š i r o k o u 
veřejnost  
s dotazem 
a prosbou.

Máte doma přebytečná pu-
zzle? Věnujte je muzeu. Může 
jít o puzzle různé složitosti (od 
těch nejjednodušších pro děti 
až po složité a náročné pro do-
spělé), i neúplná, složená i ne-
složená. Skládačky mohou mít 
různé motivy, uvítáme i foto-
puzzle a třeba i vlastní výtvory.
V litovelském muzeu puzzle 
sbíráme a shromažďujeme za 

účelem výstavy v roce 2015. 
Dopředu všem vyslovujeme 
poděkování za ochotu pomoci 
nám s přípravou této zajímavé, 
dětsky hravé, výchovné a tvůr-
čí výstavy. Vždyť skládání pu-
zzle už dávno není jenom hra 
pro děti či výchovná pomůcka 
pro žáky a studenty. Tomuto 
krásnému koníčku se věnuje 
i značné množství dospělých 
lidí. Puzzle totiž rozvíjí tvůrčí 
schopnosti, znalosti, postřeh 
a trpělivost v každém věku. 
Koncem  roku 2015 se o tom 
budete moci přesvědčit i v na-
šem litovelském muzeu.

Zdeňka Frištenská

Pozor na nebezpečné plyny
Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje přišel  
s kampaní, která varuje před 
nebezpečím plynů a požárů  
v domácnostech.

Hlavním důvodem je reakce 
na výbuchy plynů, a to v úno-
ru 2013 ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm, v dubnu 2013 v Praze 
v Divadelní ulici a v září 2013 
v Havířově. Při těchto událos-
tech bylo usmrceno a zraněno 
mnoho osob. 
Dalším důvodem je reakce na 
obavy občanů z celé ČR, kteří 
stále častěji volají na tísňové 
linky hasičů, že v okolí svého 
domu a bytu cítí plyn. 
Posledním, avšak neméně 
důležitým důvodem je sku-
tečnost, že při požárech a úni-
cích plynů v objektech urče-
ných pro bydlení dojde ročně 
k úmrtí nebo zranění stovek 
spoluobčanů. 
V Olomouckém kraji zemře-
lo při požárech v objektech 
určených k bydlení (tj. rodin-
né domy, bytové domy, chaty, 
chalupy apod.) v roce 2013  
pět osob a zraněno bylo 21 
osob. V roce 2012 při 208 po-
žárech v objektech určených 
pro bydlení byly usmrceny  
dvě osoby a zraněno bylo  

31 lidí. Požáry způsobily ško-
du 42,2 milionu korun.

Na trhu existují zařízení, jež 
umí detekovat i malé množství 
plynu či počínající požár.
Detektory kouře jsou jednodu-
chá zařízení pro rychlé zjištění 
vznikajícího požáru. Montují 
se na strop a vizuální a akus-
tickou sirénou dají obyvate-
lům informaci, že detekovaly 
přítomnost kouře. Pořizovací 
cena se pohybuje v řádech sto-
korun.
Detektory plynů fungují na po-
dobném principu jako detek-
tory kouře (vizuální i akustic-
ká siréna při detekování určité 
hladiny nebezpečného plynu). 
Pořizovací cena není vysoká  
v porovnání s uchráněným 
majetkem a životy. 
Zařízení lze zakoupit v super-
marketech nebo specializova-
ných elektro prodejnách. 

Další doplňující informace 
najdete na webu Hasičského 
záchranného sboru Olomouc-
kého kraje www.hzscr.cz/hzs-
-olomouckeho-kraje nebo na 
webu České asociace hasič-
ských důstojníků www.cahd.cz.

por. Bc. Ing. Vl. Hacsiková,
 HZS Olomouckého kraje

Nový portál Metropole Olomouc
Od počátku ledna 2014 je na 
internetu nový zpravodajský 
portál pro oblast Hané na-
zvaný Metropole Olomouc. 
Webové stránky jsou určené 
občanům, kteří žijí přímo ve 
městě, dojíždějí do něj z okolí, 
případně Olomouc považují 
za přirozené centrum svého 
regionu.
Na adrese www.metropole-
-olomouc.cz jsou několikrát 
denně aktualizovány zprávy  
o nejdůležitějších tématech 
hýbajících děním na Olo-

moucku. Nově se na portálu 
objevuje také souhrn kontakt-
ních údajů na klíčové instituce 
ve městě. Web rovněž přináší 
seznam škol včetně telefonů  
a e-mailových adres.
Případné náměty a připomín-
ky je možné posílat na adresu 
redakce@metropole-olomouc.
cz. Redakce ráda poskytne 
prostor informacím o dění  
v jednotlivých městech a ob-
cích včetně spolkového života 
a tradičních místních akcí.

mo
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Z Hanácké ambasádê
Přêndite si splknót, ôž je na čase!

Člověk to holt potřebôje,  
s nekém se občas zejit! Patři to  
k žêvotnim návêkum a Haná-
ci to majó hlôboko zakořeně-
ny. Šak si všiméte, dêž ôvizete 
třeba nejaky dva, co se potkajó 
na cestě čê ô obchodô. Máte-
-lê štěsti, tak nélepši, dêž só 
to panimámê. Neslêšite, co si 
povidaji, ale vizete, jak roz-
hazôjó rôkama, drcnó si do 
ramen a ôkazôjó dokola… 
No němohra, ale žêvá a moc 
hezká. A vêdržte, jak se začnó 
rozcházet. To možná ê ôslêši-
te tê slêbê a vzkazê, kdê a kde  
a co…
Chapi, ti věčinó nezastavi-
jó, dó pomalô kósek spolô  
a dlóho netrvá, poznáte, že 
miřijó negde sednót. Ti to ře-
šijó zkrátka, ale takê jim to po-
tom dyl trvá, než se rozendó.
Máme to fšeci zapotřebi a néni 
zdravy to vênechávat a odbé-
vat! Ešlê mně dáte za pravdô, 
bôdô tôze rád, dêž dočtete 
toďká tê řádkê do konca a ne-
zapomenete na my pozváni. 

Hodně z vás ôž vite, o co de, 
nále já môsim zduraznit, že ta 
naša Hanácká ambasáda fun-
gôje pro vás ê pro ostatni po 
celé rok. 
A fčêl se ôž chêstáme na prv-
ni vêstópeni. Po tym čase, co 
se známe, pravda, néni po-
třeba dlóhyho povidáni, ale 
môsime ôdělat chôť a nebo 
tém, co majó krátkó paměť, to 
přepomenót! Sami vite, jak ve 
chvatô, co se kolem nás hro-
madi, člověk kolêkrát ê ztráci 
virô, že muže rozômět a věřêt 
temô, co se děje. Ale zahoďte 
to fšecko za hlavô, ať zvostane-
te na zemi! Věrni Litovelském 
novinám, máte to jak na dlani!
S Hanáckó môzêkó, ve štvrtek 
o 6 hodinách večir na Měst-
skym klubô – bôdem vás vitat 
a těšime se na fšeckê! 
Přêndite si splknót, bôdem 
ordinovat dobró pohodô  
a náladô k začátkô a k oslavě 
jara. Ôž tradičně. Šak ôvizete 
a ôslêšite.

Váš Zdenek Brané

Koutek dobrých zpráv
Příběh z pošty
nedávno do redakce zavolala pra-
covnice litovelské pošty a vyprávěla 
krátký příběh. o tom, jak se jí stalo, 
že 4. února vyplatila nedopatřením 
jednomu klientovi o 7 000 Kč víc, než 
měla. a o tom, že tento člověk přišel 
do hodiny přebývající částku peněz 
vrátit. „Jeho jednání si velmi cením, 
a to je také důvod, proč mu takto 
veřejně děkuji,“ vzkazuje poštovní 
úřednice. Muž, o kterém mluvíme, 
se jmenuje Martin Hirt.

Házenkáři potěšili Rybníček
napsala nám paní Lenka Kostelní-
ková: Den 15. února bude pro fandy 
házené z řad uživatelů Poskytovate-
le sociálních služeb pobočky Litovel 
rybníček dnem opravdu význam-
ným. Uprostřed zápasu 
byli vyzváni převzít si 
od hráčů 1. ligy házené 
mužů Tatranu Litovel 
dres podepsaný všemi 
hráči. Bylo jim za potles-
ku diváků poděkováno 
za jejich věrné fandění 
a ještě stvrzeno podá-
ním ruky. nevím, jestli 

si čtenáři umí představit, co to pro 
naše uživatele znamená. Myslím, 
že ta radost byla na Honzíkovi a 
Haničce, kteří triko přebírali, vidět. 
Jelikož ostatní fandové nemohli ten 
den přijít, poctivě jsem je oběhla a 
triko si všichni se zájmem prohlédli 
a postupně vyzkoušeli. 
Tímto za všechny moc děkuji za 
pěkný a pro naše fandy významný 
dárek. a především za to, že jste si 
vzpomněli na ty, jimž nebylo osu-
dem naděleno zdraví, které je pro 
plnohodnotný život člověka tak dů-
ležité. Děkujeme!

Výzva
chcete i Vy někoho ocenit, pochválit, 
za něco poděkovat? Dejte nám vě-
dět. Dobrých zpráv není nikdy dost!

Litovelské Dívky roku jsou úspěšné i v republice, říká Hedvika Weberová
DDM Litovel pořádá soutěž 
Dívka roku už víc než dvacet 
let. Proto jsem si o průběhu 
soutěže i o tom, co může dív-
kám přinést, povídala s její 
dlouholetou organizátorkou 
Hedvikou Weberovou. 

To, co vidíme na pódiu Zá-
ložny, je celá soutěž?
Ne. Soutěžící, které vyjdou  
z podzimního castingu, mají 
asi dva měsíce na přípravu na 
soutěž. V den jejího konání  
pak přijdou ráno do DDM, 
kde si vylosují startovní číslo. 
Napíší zde test všeobecných 
znalostí, a pak probíhá prak-
tická disciplína, která je každý 
rok jiná. Letos děvčata vyrábě-
la papírové kytice, v předcho-
zích letech to byly perníčky, 
logo na tričko... 
Teprve odpoledne vystupují 
dívky před obecenstvem, kde 
se předvedou v tradičních 
disciplínách, jako je rozhovor  
s moderátorem, promenáda  
v šatech, volná disciplína atp.

Jak jsou dívky hodnoceny?
Porotci hodnotí jednotlivě  
a každou disciplínu zvlášť.  
K dispozici mají bodovou šká-
lu od 1 do 10. Po každé dis-

ciplíně se jejich 
hodnocení vybere 
a uloží do počíta-
če, takže ani oni 
netuší výsledek.

Co čeká tři nej-
úspěšnější dívky  
z místního kola?
Postup do semifi-
nálového kola v Ostravě, kde 
se utkají soutěžící z celé Mora-
vy a Slezska. Letos se uskuteční 
16. dubna. Průběh je podobný 
jako v místním kole. Jen zde už 
dívky nemají k dispozici kos-
metičky a kadeřnice jako tady, 
také šaty musí mít svoje.
Šest zvolených dívek pak po-
stupuje do celorepublikového 
finále. Tomu předchází týden-
ní pobyt, kde je pro děvčata 
připraven zajímavý program. 
Protože tuto soutěž, která pro-
bíhá v Jičíně, pořádá maminka 
herečky Jany Plodkové, jsou na 
akci zvány i známé osobnosti.

Z dívek, které uspěly v litovel-
ském kole, jich za celou dobu 
do finále postoupilo kolem 
deseti. Bývá časté, že dívkám 
úspěšným ve finále je nabíd-
nuta smlouva od nějaké mo-
delingové agentury.

Jaké další úspěchy naše fina-
listky slavily?
Jedna z vítězek, Milena Schar-
fferová, začala sama pořádat 
tuto soutěž ve Šternberku. 
Pavlína Klapková hrála v re-
klamě. A Nela Skálová je dnes 
profesionální modelkou, právě 
teď pracuje v Hongkongu.   hk
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Ze společnosti

Přišli na svět
od října do prosince 2013 
alena Doláková ze Tří Dvorů
radim Janošík z nové Vsi
Matěj Koudelák z Unčovic
adelein Pokorná ze Savína
Hana Tomancová z Litovle
ema Vaňáková z Litovle
Valentino Věroslav Čech z chořelic
alex Martinek z chudobína
Tobiáš Masárech z Litovle
filip Grofek z Litovle
Zuzana Tomanová z Myslechovic
Jiří Kropáč z nasobůrek
antonín Blažek z Litovle
Leontýna Šamu z Litovle
Marek Satora z chořelic
Jakub Doležal z Litovle
anna Kršková z Litovle

Odešli
v době od 21. ledna do 20. února
Gertruda Geprtová z Litovle (98 let)
Ludmila Sléžková z Litovle (89 let)
Marie Malinková ze Sobáčova (92 let)
Květoslava Langová z Červenky (65 let)
Jaromír Horák z Bílska (91 let)
Marie Havlíčková z Hradečné (86 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Hlubinka.

Blahopřání

Dne 26. prosince 2013 oslavili manželé Hňoupko-
vi z Litovle 65 let společného života. K tomuto výročí 
jim přeje vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a dobré 
životní pohody celá rodina.

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Jak bylo slíbeno v minulém čísle LN, zde 
je referát o zájezdu do Vlastivědného mu-
zea v Olomouci. 
Zájem byl enormní, nakonec se ve středu 
22. ledna vydalo autobusem do Olomou-
ce 50 seniorů. Tahákem měla být unikátní 
výstava, která chtěla přiblížit tajemnou 
kulturu starého Egypta, ale nakonec jsme 
toho viděli mnohem více.
Výstava nazvaná Poklady starého Egypta 
– Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského 
zahrnovala více než 150 předmětů: ori-
ginály sarkofágů, mumií, vešebtů, kanop 
i erotických předmětů starých Egypťanů 
a další desítky exponátů. Všechny vysta-
vené věci pocházejí zejména z druhého  
a prvního tisíciletí před naším letopoč-
tem. Rakouský arcivévoda sbírku koupil 
před 110 lety v Egyptě a v roce 1908 ji 
věnoval přírodovědeckému muzeu v Olo-
mouci. Výstava byla doplněna i z dalších 
sbírkových fondů, které se za poslední dvě 
století shromáždily v českých veřejných 
sbírkách. Přiblížila nám fascinující egypt-
skou kulturu a spolu s tematickým filmem  
umožnila vytvořit si obrázek o tom, jak 
se faraonská civilizace  vyvíjela, a nahléd-
nout pod roušku tajemství, se kterými je 
starověký Egypt spjat.
Co s volným časem do odjezdu? Neváhali 
jsme s dalším zkoumáním sbírek a expo-
nátů muzea a dobře jsme udělali. Postup-
ně jsme prošli všechna patra a velmi nás 
zaujala kolekce Osobností Olomouckého 
kraje, přinášející příběhy 33 významných 
postav českých i světových dějin, které se 
zapsaly také do historie našeho regionu. 
Mezi nimi jsme objevili i „našeho“ Gusta-
va Frištenského. Zaujala i výstava o Hané 
Od kolébky do hrobu, expozice Univer-
zity Palackého Olomouc, výstava z dějin 
města Olomouce či vítězné plakáty Vzpo-
mínka na holocaust. V muzeu jsme našli 
vystavené i sochy z výklenků litovelského 
kostela sv. Marka. Nejvíce upoutala expo-
zice Příroda Olomouckého kraje, která se 
mimořádně povedla a kam asi nasměruje-
me své vnoučky, aby se i zábavnou formou 
seznámili s tím, co žije a roste kolem nás. 
Tak jsme díky Seniorpasům za malý peníz 
(24 Kč) uviděli opravdu spoustu zajíma-
vých a neobvyklých věcí. Skutečně výbor-
ná akce, všemi účastníky chválená!  

Ve středu 12. února se doslova naplnila jí-
delna DPS při besedě o Číně s paní Evou 
Vaňkovou, pracovnicí MěÚ a manažer-
kou Mikroregionu Litovelsko. Nebylo to 
její první setkání se seniory, v loňském 

roce nám prezentovala mikroregion  
a několikrát nás vítala na setkáních s eu-
roposlancem Janem Březinou. Tentokrát 
si nás získala hned od začátku tajemným 
sdělením o Nesmrtelném na slepici a tuto 
hádanku jsme pak řešili při pohledu na 
město Peking s jeho početnými draky  
i Zakázaným městem. Jiné již bylo kou-
kání na obrovskou Šanghaj s kontrasty 
starého a nového města. Nahlédli jsme do 
čínské kuchyně, dopravy i neobvyklých 
pouličních aktivit, na kterých se význam-
ně podíleli právě čínští senioři. Čas letěl 
jako zběsilý, a než jsme se nadáli, přistáli 
jsme po hodině a půl zase doma v Evropě 
plni neobyčejných zážitků a někdy až ne-
uvěřitelných informací. Celkem 55 účast-
níků mělo nejen příjemný cestovatelský 
zážitek, ale mohlo i zatleskat jubilantovi, 
osmdesátníkovi panu Oldřichu Zajíčkovi. 
Pro velký úspěch tohoto typu besed při-
pravujeme i na podzim dvě podobné akce.

V měsíci březnu vás zveme jednak na 
besedu se členy Českého rybářského sva-
zu, místní organizace Litovel, ve středu  
12. 3. od 16 hodin do Malého sálu Záložny.  
A hlavně pak na taneční odpoledne Vítání 
jara a loučení se zimou ve středu  19. 3. od 
15 hodin do Koncertního sálu Městského 
klubu. Čeká nás vystoupení Novoveských 
šťabajzen a musíme „oprubovat“ i novou 
hudbu. Občerstvení je zajištěno, tak přijď-
te mezi nás! 
Na duben jsme připravili dvě besedy:  
o Alzheimerově a Parkinsonově chorobě 
(9. 4.) a o novinkách v dopravě (23. 4.). 
A pokud se počasí umoudří, tak se už  
v květnu vydáme na cyklovýlet (28. 5.)  
a v červnu na zájezd do Telče (3. 6.).  
O tom ale podrobněji až v dalším čísle LN. 
Tak brzké jaro a mezi prací na zahrádce si 
najděte čas i na naše připravované akce!       

hj

 

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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Denně procházíme ulicemi našeho měs-
ta, bydlíme v nich, orientujeme se podle 
nich ve městě. Jejich názvy píšeme do 
adres, které se děti učí nazpaměť, ale 
málokdy se v každodenním shonu poza-
stavíme nad tím, odkud se vzaly, kdo je 
vymyslel a co vlastně znamenají. 

nejstarší záznamy jmen ulic
Různá místní pojmenování se odpradáv-
na užívala čistě z praktických důvodů. Ná-
zvy vznikaly spontánně a kolovaly mezi 
lidmi, některé se ujaly více, některé méně. 
Postupem času se s nimi setkáváme  
i v psané podobě ve formě zápisů v nej-
starších městských, případně pamětních 
knihách, které svědčí o nějaké události 
na konkrétním místě. Častěji se potom 
nejstarší názvy objevují v knihách grun-
tovních, kde se zápisy týkají kupů a pro-
deje jednotlivých domů ve městě. V zápi-
se byla stanovena poloha daného domu 
buď podle sousedů, podle blízkosti např. 
významné budovy, nebo byl právě použit 
zažitý název pro dané místo. 

Úřední stanovení názvů 
Problematika úředního stanovování ná-
zvů ulic sahá ve většině našich měst do 
období 2. poloviny 19. století. Ve velkých 
městech jako Praha (v roce 1787) nebo 
Olomouc (v roce 1841) vyvstala z důvo-
du rozlohy města a náročnější orientace  
v něm potřeba pojmenovat ulice dříve. 
Tehdejší orgán litovelské městské sprá-
vy – obecní výbor (dnešní zastupitelstvo) 
poprvé projednával tuto záležitost na své 
schůzi až v roce 1893 a konečné stanove-
ní a schválení „prvních“ názvů proběhlo  
v roce 1895. 
Rok kodifikace úředních názvů ulic  
v Litovli spadal zároveň do období vr-
cholícího národnostního střetu Němců  
a Čechů ve městě. V nastávajících obec-
ních volbách v roce 1896 si sice ještě udr-
želi převahu Němci, ale zanedlouho se 
mělo všechno změnit. 

Pojmenování ulic v Litovli
V letech 1893–1895 se němečtí před-
stavitelé města pokusili stanovit ná-
zvy ulic z části inspirováni minulostí 
(Švédská), směrem, kterým ulice 
vedly (hlavní ulice z náměstí se na-
zývaly Uničovská a Olomoucká), 
sídly jednotlivých řemeslníků (Hrn-
čířská), polohou při významné stav-
bě (Kostelní)apod. Některé již dříve 
užívané názvy se tímto staly oficiál-
ními.
Je ale třeba podotknout, že již nyní, na 
počátku, se zde projevila potřeba vyjádřit 
aktem pojmenování svůj postoj či přísluš-
nost k národnosti, tak jak jsme se s tím 
následně během 20. století prostřednic-
tvím názvů ulic setkali ještě mnohokrát. 
V roce 1893 to byla jména osobností ně-
mecké národnosti (lokátor města Jindřich 
Eppich – ulice Eppichova, písař a knížecí 
rychtář v 17. století Štěpán Minnich – uli-
ce Minnichova, politici Eduard Herbst  
a Anton von Schmerling – ulice Herbsto-
va a Schmerlingova), která měla hrát tuto 
úlohu protentokrát. Byla to zároveň první 
osobní jména, která se v názvech litovel-
ských ulic kdy objevila. 
Z počátku šlo samozřejmě pouze o ulice  
v centru města, případně o ulice, ve kte-
rých se nacházely významné objekty nebo 
byly něčím důležité. Další názvy přibývaly 
časem díky nové výstavbě. 

odraz doby ve jménech ulic
Zásadním důvodem pro rozhodnutí sjed-
notit pojmenování pro všechny byla tedy 
orientace ve městě, ale i přesto se  názvy 
záhy staly nástrojem k vyjádření nějakého 
smýšlení, ať už národnostního, či ideolo-
gického. Tato skutečnost je také příčinou 
jejich častých změn během 20. století,  
k nimž byla podnětem vždy změna poli-
tické situace, takže názvy v podstatě kopí-
rují jednotlivá období. 
Mezníkem v jejich vývoji ve městě Lito-
vel byl kromě roku 1893 také rok 1900, 

kdy městskou sprá-
vu konečně ovládl 
český člověk. To se 
okamžitě projevilo  
i ve formě názvů ulic, 
a to nejen jazykem, 
ve kterém byly názvy 
uváděny (osobnosti 
německé národnosti 
nahradil Kollár, Šafa-
řík, Třebízský, Palac-
ký apod.).
Kromě dvou zmíně-
ných národnostních 

motivů (1893, 1900) byly dalšími mezní-
ky dvě světové války a s tím spojený vznik 
Československa (1918, 1939) a dvě změny 
politického režimu (1948, 1989). Komuni-
smus si své názvy prosazoval postupně na 
rozdíl od demokracie, která se pozůstatků 
po předchozích režimech  zbavila naráz.
Posledním rokem převratných změn byl 
tedy rok 1990. Od té doby byly tendence 
při hledání vhodných jmen pro nově se 
tvořící ulice naštěstí vedeny zdravým ro-
zumem, pečlivě a s poučením z minulosti 
se vybíraly názvy neutrální.

Ulice dneška
Změny by se v současné době prosadily 
pouze v nutných případech vzhledem ke 
komplikacím, které jsou s nimi spojené 
(výměna dokladů obyvatel, provoz firem 
či obchodů apod.). Poslední pojmenované 
ulice ve městě dostaly názvy spojené např. 
s přírodními poměry (Sadová) nebo polo-
hou (Severní). 
O tom, že téma pojmenovávání ulic je stá-
le živé, svědčí množství diskuzí v jednot-
livých městech či obcích. Nejdiskutova-
nějším tématem poslední doby je v tomto 
směru  jméno bývalého prezidenta Václa-
va Havla. Až dva roky po jeho smrti byla 
uzavřena vleklá diskuze o pojmenování 
jedné brněnské ulice jeho jménem. Loni  
v prosinci byl název schválen a letos v led-
nu byla Ulička Václava Havla otevřena. 
Jde o nejmenší ulici ve městě, kde nežijí 
lidé, takže zde odpadá problém s výmě-
nou dokladů. V Moravskoslezském kraji 
se některá města vymlouvají, že zatím ne-
našla ulici důstojnou tohoto jména, jiná 
poukazují právě na nutnost výměn dokla-
dů obyvatel a zazněly i hlasy, že by si Vác-
lav Havel poctu touto formou sám nepřál. 
V Polsku mají dokonce dodnes přibližně 
1500 ulic a náměstí, která nesou jména 
komunistických funkcionářů nebo ná-
zvy spojené s minulým režimem. Teprve 
v loňském roce se zákonodárci pokusili 
odhlasovat zákon nařizující jejich přejme-
nování.

pokračování na str. 9

I tudy kráčely dějiny: Jména litovelských ulic od minulosti k dnešku

ulice 1. máje v době, kdy byla Wilsonovou třídou

Palackého ulice, pohled od Švédské desky



8 / roZManiToSTi

Stalo se v Litovli

 Roku 1564 albrecht z Boskovic potvrdil v Li-
tovli 15 cechů. nejpřednější byli soukeníci, pak 
pláteníci a hrnčíři (soukeníci vytvářeli výrobky  
z vlny, pláteníci ze lnu). V té době bylo ve městě 
26 soukenických mistrů a 21 tkalců. Soukeník se 
v Litovli uvádí už r. 1359 – jako radní. K soukení-
kům patřil i bohatý Lorenz Lang. Dnešní budova 
knihovny je původní dům soukenického cechu. 
Letopočet 1564 a soukenický znak je také na bo-
žích mukách, která stávala naproti hostinci U Ze-
leného stromu a nyní jsou v parku před muzeem. 
Byla postavena jako připomínka skončení moro-
vé epidemie. Soukenictví a tkalcovství bylo v Li-
tovli nejrozšířenějším řemeslem až do 17. století. 
Teprve v důsledku zavádění mechanických stavů 
počet těchto řemeslníků klesl.
 8. 3. 1914 se v Litovli narodil Karel Obšil.  
Většinu živo-
ta pracoval  
v aliboně. Ze-
mřel r. 1975. 
Dr. obšil měl 
řadu zájmů, 
jeho největší 
láskou se ale 
stala historie 
města Litovle. 
ovlivněn svým 
učitelem a pří-
telem Karlem Sedlákem studoval archivní mate-
riály, pořídil množství překladů německých spisů 
a listin, přeložil Ulrichovy a Kuxovy dějiny města 
aj. V mnoha přednáškách popularizoval historii 
města. Jen nepřízeň doby způsobila, že převážná 
část jeho prací zůstala v rukopisech.
 1. 3. 1924 skončilo vydávání Selské strá-
že. Litovelský týdeník, vydávaný poslancem Jo-
sefem Svozilem od roku 1902, se stal zemským 
orgánem Čsl. rolnické jednoty se sídlem v Pros-
tějově. Protože by tak Litovel přišla o noviny, roz-
hodli se představitelé města nahradit je novým 
týdeníkem Litovelský kraj. První číslo o osmi stra-
nách vyšlo 17. 4. 1924. odpovědným redaktorem 
byl starosta alois Knaibl, vydavatelem majitel 
tiskárny albín Smetana.
 8. 3. 1964 se v Litovli narodil Roman Rus-
nák. Vyučil se dřevomodelářem, ale na studia 
se nedostal. Jako autodidakt tak maloval, tvořil 
plastiky ze dřeva a hlíny. Zemřel velmi mladý 16. 
10. 1994 v Litovli. 8. 3. 1996 byla na Záložně za-
hájena výstava obrazů a plastik jako pietní akce  
k jeho nedožitým 32. narozeninám.
 31. 3. 2004 se sešla ustavující schůze Muzej-
ní společnosti Litovelska. V zasedací síni na 
radnici bylo přítomno 22 občanů, včetně hostů. 
Do výboru byli zvoleni Mgr. Zdena frištenská, Li-
buše Grohmanová, Jarmila Šalšová, Lubomír Šik, 
Blanka opíchalová a Karel Daševský. Předsedou 
se stal ing. radovan Urválek.                 Lubomír Šik

Kniha na tento měsíc

Hodinář / Jeffery Deaver

Knihovna Nasobůrky
 knihovnice: Žaneta Brachtlová
 otvírací doba: středa 14–18 hodin

Místní knihovna Nasobůrky byla před 
pár lety přemístěna z městského domu  
u autobusové zastávky do klubovny na hři-
šti. K dispozici je zde počítač s tiskárnou  
a veřejný internet.
V knihovně najdete knihy všech žánrů 
pro všechny věkové kategorie. Vzhledem 
ke skladbě čtenářů, která je tvořena střed-
ní a starší generací, se zaměřujeme hlavně 
na romány pro ženy, historické romány  
a detektivky. 

Přesto bych všem knihomolům ráda do-
poručila zavítat také do trošku méně 
známého žánru, kterým je psychologický 
thriller. Mým nejoblíbenějším autorem 
je Jeffery Deaver, který si vydobyl pověst 
mistra.

Kniha Hodinář popisuje již sedmý pří-
pad kriminalisty Lincolna Rhyma, tedy 
postavy, která Deaverovi přinesla největší 
slávu. Zde se setkáváme s nejděsivějším  
a nejuhrančivějším zločincem, kterého 
kdy Deaver stvořil.
Během jediné prosincové noci jsou v New 
Yorku brutálně zavražděni dva lidé. Na 
místech nálezů obou těl, pachatel zanechal 
vzkaz – staré hodiny, které odtikávají po-
slední minuty života jeho obětí. Případ je 
přidělen Lincolnu Rhymovi a Amélii Sach-
sové. Na dopadení Hodináře jim zbývá jen 
několik hodin, protože Hodinář přesně vy-
mezil čas do okamžiku další vraždy. Rhyme 
krok za krokem zjišťuje, že čelí geniálnímu 
vrahovi, který je téměř chorobně posed-
lý časem. Začíná souboj dvou geniálních 
mozků a je jen otázkou času, kdy jeden z 
nich zvítězí.

Na stránkách Hodináře vás čeká více ne-
čekaných zvratů a děsivých momentů, než 
je možné najít na stránkách jiných auto-
rových knih. Začtete se do příběhu, kde 
proti sobě stojí dva lidé, jejichž genialita 
nemá hranic, a právě o tento fakt je Ho-
dinář děsivější. Už jen citát na první stra-
ně vás zaujme a vy budete chtít vědět víc. 
Nedokážete knihu zavřít, dokud neotočíte 
poslední stránku, neboť vás příběh na-
prosto pohltí a strhne.  

Žaneta Brachtlová

inZerce
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1. MÁJE
název ulice 1. máje má svůj původ v datu Svátku 
práce, který prosazovala komunistická strana, 
jež tím vyzdvihovala to, že jsme státem pracu-
jících. Všeobecně jde o mezinárodní dělnický 
svátek, který se od roku 1890 slaví právě v tento 
den. V roce 1889 jej zavedla ii. internacionála 
na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků  
v chicagu dne 1. května 1886. V zemích sociali-
stického režimu se v tento den konala důležitá 
„povinná“ akce s masovými prvomájovými prů-
vody za účasti místních představitelů. 1. květen 
je podle tradice zároveň svátkem lásky spoje-
ným s různými rituály. Po pádu komunistického 
režimu skončila také masová propagace tohoto 
dne, ale název zůstal zachován.
V minulosti byla ulice nazývána olomouckou. 
Byla to jedna z hlavních ulic vedoucích z náměs-
tí na jih, směrem k olomouci. To, že byla hlavní, 
byl také důvod k častějším změnám názvu, kte-
rý se měnil v souvislosti se změnami ve státě. 
V průběhu let se kromě něj měnil i rozsah ulice 
zahrnuté v konkrétním názvu.
Proměny názvu: Olmützergasse  Olmützer-
strasse (1893, Olomoucká třída vedoucí až na 
Olomoucké předměstí včetně dnešní ul. Palacké-
ho)  Olomoucká (1900,  jen po ulici Vodní)   
Wilsonova (1918)  Strasse der SA (1939, až po 
ulici Nábřežní)  Stalinova (1945, opět jen po 
ulici Vodní)  1. máje (1963)

B. NĚMCOVÉ
Ulice se nazývá podle spisovatelky Boženy 
němcové, rozené Barbory novotné, později po 
nevlastním otci Panklové, provdané němcové  
(4. února 1820 Vídeň – 21. ledna 1862 Praha). 
Spisovatelka Božena němcová je považována 
za zakladatelku novodobé české prózy, před-
stavitelku venkovské prózy a realismu. Jejím 
nejznámějším dílem jsou povídky a kratší prózy 
Divá Bára, Pan učitel, V zámku a v podzámčí, 
pohádky národní báchorky a pověsti a světově 
proslulá autobiografická kniha Babička. název 
ulice byl vybrán na počest této spisovatelky.
Dnešní ulice pojmenovaná jako B. němcové 
byla v minulosti součástí ulice nazvané Dr. Jana 
Smyčky. Pouze během války se uváděl německý 
název Promenádní ulička. Po válce se ulice vráti-
la k názvu Dr. Jana Smyčky a až v roce 1963 byla 
poprvé celá pojmenována jménem B. němcové. 
V roce 1990 se ulice rozdělila na dvě části – od 
křižovatky s ulicí Havlíčkovou po křižovatku  
u polikliniky zůstal název po spisovatelce.
Proměny názvu: součást tehdejší ulice Dr. Jana 
Smyčky (1930)  Promenadengasse (1940)  
stále součást ulice Dr. Jana Smyčky (1945)  B. 
Němcové (1963, celá ulice včetně ulice Dr. Jana 
Smyčky)  B. Němcové (1990, jen pro dnešní část) 
                          Ivana Kubíčková

Zajdete si do papírnictví pro lepicí pásku a balicí 
papír, nebo spíš pro pásku lepící a papír balící?  
i chyba v čárce je chybou! Skutečností totiž je, že 
přídavná jména účelová, která nám objasňují, 
k čemu konkrétní předmět slouží, mají příponu 
-icí s krátkým i. Je to tedy nejen balicí papír a 
lepicí páska, ale také třeba žehlicí prkno, holicí 
strojek, čisticí prostředek či hasicí přístroj.
Příponu -ící s dlouhým í mají naproti tomu pří-
davná jména slovesná, jimiž popisujeme probí-
hající děj. Je to tedy kupř. prodavač balící nákup, 
knihař lepící knihu, žena žehlící prádlo atp.

Jazykové
okénko

lepicí / lepící

Litovelské ulice
pokračování ze str. 7

Typy názvů ulic
K dnešnímu dni najdeme ve městě Li-
tovli různé typy a formy pojmenování. 
Nejpočetnější skupinu tvoří jména vý-
znamných osobností, které bychom mohli 
rozdělit na osobnosti československého 
významu, jako byli spisovatelé (A. Jirásek,  
B. Němcová), básníci (J. Wolker, P. Bezruč), 
obrozenci (J. Jungmann) a jiní myslitelé  
(J. A. Komenský), dále politici a předsta-
vitelé státu (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, 
Přemysl Otakar II.) a osobnosti významu 
regionálního, figurující v dějinách města 
(K. Sedlák, J. Šmakal). 
Nejstabilnější z kategorie osobností byly 
v názvech ulic spisovatelé a obrozenci, 
když pomineme 2. světovou válku, kdy se 
změnilo téměř vše. Naopak nejdiskutova-
nější osobou byl T. G. Masaryk a své ne-
žádoucí období si prodělali i představitelé 
městské správy dr. Jan Smyčka a Vácslav 
Socha. Pojmenování jmény významných 
osobností politického rázu té které doby 
patřila naopak v minulosti mezi ta nejmé-
ně stabilní a měla vždy svůj přesně vyme-
zený čas. 
Své zastoupení mají také vládnoucí šlech-
tické rody ve městě (Vlašímové, Bosko-
vicové). Množství názvů trvalého rázu 
odráží názvy obcí, jejichž směrem ulice 
směřuje (Červenská, Cholinská). Některé 
ulice svými názvy upomínají na význam-
né budovy či místa, jejichž směrem vedou, 

nebo které se v jejich blízkosti nacházejí 
(Kostelní, Nádražní, U Stadionu). 
Dále můžeme v názvech najít spojitost  
s dějinami města (nám. Svobody, Švéd-
ská) a prapůvodní místní výrazy, které 
přečkaly dodnes (Komárov, Čihadlo). 
Další označení můžeme zařadit např. do 
skupiny názvů podle místa spjatého s vý-
znamnou událostí (Javoříčská, Dukelská) 
či podle polohy (Severní, Příčná).
Samostatnou skupinu tvoří názvy vzniklé 
v době komunistického režimu, které však 
patřily do každodennosti člověka a nebylo 
nutné je po roce 1989 odstranit kvůli pro-
pagaci totalitního režimu (Kosmonautů, 
1. máje).   

Připravovaná publikace
Podrobnější informace o vývoji názvů 
jednotlivých ulic na konci 19. století  
a v průběhu století 20., včetně doku-
mentace jednání orgánů městské správy  
v různých obdobích, zákulisních jednání, 
připomínek a diskuzí, uvede plánovaná 
publikace Litovelské ulice – Vývoj názvů 
ulic města v historických souvislostech, 
jejíž součástí budou fotografie dokumen-
tující proměny města.
O tom, jak se jména litovelských ulic vy-
víjela a proměňovala v průběhu let a také 
o tom, s čím nebo s kým jsou tato jména 
spjata, se od nynějška budete co měsíc do-
čítat také v Litovelských novinách.

Mgr. Ivana Kubíčková, archivářka,
Státní okresní archiv Olomouc 

I tudy kráčely dějiny: Jména litovelských ulic...

Litovel ve 20. století

inZerce

Až do konce března mají zájemci mož-
nost objednat si publikaci Litovel ve 20. 
století pana Lubomíra Šika. Třísvazková 
monografie čítající 1 760 stran se věnuje 
tématům jako je demografie, správa měs-
ta, obchod a služby, průmysl, školství, 
zdravotnictví, kultura atd.
Publikace nebude volně v prodeji, vytiš-
těn bude jen přesný počet objednaných 
kusů. Objednávky na publikaci v před-
pokládané ceně 1 000 Kč (s pouzdrem) či 
850 Kč (bez pouzdra) přijímá litovelské 
muzeum od pondělí do pátku v 9–16 hod.  
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Tři chudobínské kostely jsou republikovým unikátem 

Je už to jaksi zažité, přiro-
zené. Uslyšíte-li název obce 
Chudobín, v tom okamžiku 
naskočí představa – tři kos-
tely. Ano, dnes, kdy má tato 
obec 241 obyvatel (a nikdy 
jich o moc víc nebylo), stojí 
tu tři kostely různých církví. 
Na každých 80 občanů připa-
dá jeden kostel. Republikový 
unikát. 
S postupujícím časem při-
bývá těch, kdo si kladou 
otázku, co to způsobilo nebo 
kdo zapříčinil, že jedna malá 
obec, dnes místní část Lito-
vle, získala takový punc vý-
jimečnosti. Pokusím se tedy 
poskytnout alespoň základní 
informace na toto téma.

církev československá
Před 1. světovou válkou vznik-
lo u nás uvnitř katolické círk-
ve hnutí nižšího kléru – bylo 
označováno jako Katolická 
moderna, které vystoupilo  
s požadavky na uskutečnění 
reformních kroků v církvi. 
Bylo jich sedm. Žádalo se mj. 
zavedení českého jazyka místo 
latiny do církevních obřadů  
a odstranění celibátu. 
S požadavky hnutí opakovaně 
neuspělo u pražského arcibis-
kupa a v r. 1919 jeho deputace 
neměla úspěch ani u římského 
papeže. Nato se hnutí silně ra-
dikalizovalo, až natolik, že na 
sjezdu v Praze 8. ledna 1920 
jeho příslušníci z katolické 
církve vystoupili a založili no-
vou – Církev československou 
(CČS; od roku 1971 nese ná-
zev Církev československá hu-
sitská). Reformní požadavky 
zde našly své uplatnění.

Kněz Josef Žídek a nová církev
V té době už byl na katolické 
faře v Chudobíně nový kaplan 
Josef Žídek, muž velmi vzdě-
laný, houževnatý, průbojný, 
vynikající rétor, ale také muž 
silně ambiciózní. Po založení 
Československé církve se stal 
jejím nadšeným přívržencem 
a také jejím členem a duchov-
ním.
Z katolické církve vystoupil  
2. května 1920 a už na 3. červ-
na pozval do Chudobína pa-
triarchu nové církve dr. Kar-
la Farského. Na prostranství  
u obecního rybníka se za pří-
tomnosti 3000 (!) občanů  
z Chudobína a širokého oko-
lí konala první bohoslužba  
v českém jazyce. Následovalo 
založení obce CČS a přechod 
větší části katolíků do ní, v čele 
s Josefem Žídkem. Ten krátce 
nato zabral za dramatických 
okolností pro novou církev ka-
tolický kostel s farou.

Proud pravoslaví
Přichází ovšem další zvrat. Už 
po jednom roce proniká do 
CČS vliv srbského pravoslaví. 
Pomiňme příčiny, byl to složi-
tý proces. 

Faktem je, že vlivný Josef Ží-
dek byl zase u toho. Do Chu-
dobína pozval nišského bis-
kupa Dositeje a s jeho pomocí 
začal uvnitř CČS vytvářet, dalo 
by se říct, pravoslavnou frakci. 
A byl opět úspěšný. Postavil se 
do jejího čela jako pravoslavný 
duchovní a početnou skupinu 
čechoslováků získal pro pravo-
slaví. 
A nejen v Chudobíně. Úspěš-
ný byl na Litovelsku i na Olo-
moucku. Tak vznikla nejsilněj-
ší enkláva náboženských obcí 
církve pravoslavné v rámci celé 
republiky. Ale nepředbíhejme.

Stavba prvního kostela
V roce 1922 musel Josef Žídek 
vrátit katolíkům zabraný kos-
tel a faru, a to na základě vlád-
ního nařízení, protože chudo-
bínský případ nebyl ojedinělý. 
Čechoslováci tedy vykonávali 
bohoslužby ve škole, pravo-
slavní však neměli kde. 
Duchovní Žídek přišel se smě-
lým plánem – postaví se nový 
kostel. A plán se začal uskuteč-
ňovat.

Rozsáhlou stavbu vyprojek-
toval litovelský stavitel Václav 
Volný. Do plánu zakompono-
val prvky srbské sakrální ar-
chitektury. Základy se začaly 
kopat 17. května 1923. Za de-
set (!) dní byly hotové. 
27. května se konala nepřed-
stavitelně velká slavnost kla-
dení základního kamene.  
V davech účastníků byli vysocí 
představitelé veřejného a cír-
kevního života. Telegram při-
šel od prezidenta Tomáše Ga-
rrigua Masaryka i od premiéra 
Antonína Švehly. 
Text zakládací listiny přečetl 
Josef Žídek. Obsahoval  i tato 
slova: „Stavěno pro nás a pro 
naše pravoslavné potomstvo.“ 
Snad nikoho z tehdy přítom-
ných nemohlo napadnout, že 
právě tato slova budou zpo-
chybněna a znehodnocena. 
Díky obdivuhodnému nadše-
ní lidí z celého okolí, dělníků, 
řemeslníků a sobáčovských 
zedníků – zejména ti odvedli 
prvotřídní práci – byl kostel  
v lednu 1924 dostavěn a zasvě-
cen sv. Cyrilu a Metodějovi.

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
Stavitelem chrámu, dokončeného roku 1935, byl pravoslavný kněz ruského 
původu Vsevolod Kolomacký. Tento muž, pozdější archimandrita (představený 
kláštera) andrej, se za svého života podílel na výstavbě přibližně 90 pravoslav-
ných chrámů. Mezi nimi jich ve 30. letech vybudoval i sedm na Moravě.
chudobínský chrám byl slavnostně prohlášen Památníkem mučednické smrti 
rytířského krále alexandra i. Sjednotitele. Tím byl jugoslávský král alexandr i. 
Karađorđević, jenž mj. podporoval pravoslaví v Československu. roku 1934 na 
něj byl ve francouzském Marseille spáchán atentát.
V roce 1942 byl v souvislosti s atentátem na Heydricha chrám uzavřen. aten-
tátníci se totiž skrývali v pravoslavném chrámu, proto bylo za války pravoslaví 
zakázáno. Bohoslužby se zde začaly opět konat r. 1945.
V současnosti sem dojíždí duchovní sídlící ve Střelicích.

Josef Žídek
narodil se 12. března 1889 v Bohu-
slavicích u Kyjova.
Zemřel 9. listopadu 1968 v Plavči  
u Znojma.
V roce 2010 vyšla v olomouci kniha 
Pavla Marka Josef Žídek, jež ma-
puje život i dílo tohoto reformního 
kněze. K dostání je i v litovelském 
muzeu.
foto nahoře zachycuje Josefa Žídka  
v době, kdy byl katolickým kap-
lanem, dole je snímek ze staršího 
věku.
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a zároveň vzpomínkou na životní osud kněze Josefa Žídka
Spor o chrám
A teď důležité sdělení: Celé 
to dosavadní dění se konalo  
v nejasných právních pomě-
rech. Pravoslavní byli jako 
samostatná církev potvrzeni 
státem až v roce 1924, v době, 
kdy už kostel stál. O vlastnictví 
pozemku, na němž byl kostel 
postaven, nebylo jasno. Státní 
dotace na stavbu (450 000 Kč) 
byla směrována na Církev čes-
koslovenskou.
Část věřících, která zůstala 
oddaná té reformační CČS  
a kterou Josef Žídek tlačil do 
ústraní, se mu vzepřela a zača-
la uplatňovat vlastnické právo 
na kostel a na přilehlou faru. 
Byl to začátek urputných tříle-
tých sporů.
První státní se konalo 5. úno-
ra 1930. Do rozepře byl vta-
žen okresní, zemský i nejvyšší 
soud, ústředí obou církví, po-
slanecká sněmovna. O sporech 
byl informován i prezident 
republiky. Téma ochotně vyu-
žíval tisk. Obě strany se topily 
v dluzích.
Dluhy byly také tím rozhodu-
jícím činitelem, který způso-
bil, že se přijalo jediné možné 
východisko – dohoda. Dne  
19. března 1933 bylo do-
hodnuto: církev pravoslavná 
předá Církvi československé 

do vlastnictví kostel a faru. 
Ústřední rada CČS poskytne 
církvi pravoslavné finanční 
náhradu 275 000 Kč.
K předání a převzetí nemovi-
tosti došlo 1. února 1934.

Třetí kostel chudobína
V době, kdy se blížilo rozuz-
lení sporu, měl už Josef Žídek 
promyšlený další záměr. Pro 
svou Pravoslavnou církevní 
obec v Chudobíně, jak zní ofi-
ciální název, postaví opět nový 
chrám s farou. 
Svůj plán splnil, a to v letech 
1934–35 podle projektu du-
chovního Vsevoloda Kolo-
mackého. Ten byl původem 
Rus a architektura chrámu to 
zřetelně naznačuje. Kolomac-
ký celý interiér také vlastno-
ručně vymaloval a umělecky 
vyzdobil.
Ikonostas (tedy stěna se třemi 
průchody, jež v pravoslavném 
kostele odděluje prostor pro 
věřící od oltářní části a na níž 
jsou upevněny ikony), který 
Chudobínským věnovala srb-
ská pravoslavná církev, sem 
byl převezen z prvního chrá-
mu. Fara byla zaknihována 
jako vlastnictví Ludmily Žíd-
kové, manželky Josefa Žídka. 
Tento v pořadí třetí chudobín-
ský kostel tvoří nejvýraznější 

dominantu obce, ze všech svě-
tových stran nepřehlédnutel-
nou. 

odchod z pravoslavné církve
Duchovní Josef Žídek pa-
třil vedle biskupa Gorazda  
k nejvýraznějším osobnos-
tem české pravoslavné církve  
v meziválečném období. Jeho 
zakladatelská a organizační 
činnost byla mimořádně roz-
sáhlá. Velkou invenci uplat-
ňoval i v oblasti liturgické. 
Navrhoval průběh církevních 
obřadů, roucha duchovních, 
normy chování kněží i laiků, 
sestavoval zpěvníky atp.
Počátkem 30. let pak učinil  
v tomto směru osudový krok. 
Na vlastní pěst, jak se říká, se 
pustil do organizování České-
ho hnutí pravoslavné mládeže, 
jež mělo celocírkevní působ-
nost, a vypracování jeho sta-
nov. To vše bez vědomí nebo 
souhlasu vedení církve a bis-
kupa Gorazda.
Kritiku nepřijal, a tak vyvo-
lal ostrý spor s církví. Závěry 
vytýkacího i disciplinárního 
řízení odmítl. Reakce byla 
tato: Hnutí bylo rozpuštěno  
a  Josef Žídek byl pro svou ne-

ústupnost z církve 18. listopa-
du 1936 exkomunikován.

návrat k počátku
Po úspěšné výstavbě dvou 
chudobínských kostelů, po 
duchovenské službě v círk-
vi katolické, československé 
a pravoslavné, po vyloučení 
z poslední z nich učinil Josef 
Žídek nepředvídatelný krok. 
Obrátil se na olomouckého 
arcibiskupa Prečana s žádostí  
o povolení návratu tam, odkud 
vyšel, tedy do lůna katolické 
církve.
Církev ho přijala, ovšem ne 
jako duchovního, ale jako lai-
ka. Toto rozhodnutí potvrdil 
Řím 5. září 1940.
Žídkových schopností bylo 
ještě využito. Byl ustanoven 
ředitelem katolické charity  
v Litovli a pak v Brně.
Josef Žídek zemřel 9. listopadu 
1968 ve věku 79 let. Je pocho-
ván na chudobínském hřbi-
tově pár kroků od svého dru-
hého chrámu. Kronikář píše, 
že jako důkaz křesťanského 
usmíření při jeho pohřbu zvo-
nily zvony všech tří chudobín-
ských kostelů.

Vlastimil Nedoma

Římskokatolický kostel sv. Františka Serafínského 
Kostel stojí v zámeckém areálu a přístup k němu není běžně možný. 
rok jeho výstavby není znám. Stojí na místě původní zámecké kaple, jejíž 
svěcení se střídalo vždy podle toho, jakého vyznání byli právě majitelé pan-
ství. Bohoslužby se zde konaly jen pro panstvo a služebnictvo.
Za třicetileté války byl v té době již kostelík pobořen. 
roku 1714 jej nechal hrabě andler-Witten přestavět do současné barokní po-
doby.  V kostele jsou dva kůry – jeden byl určen pro panstvo,  na druhém jsou 
umístěny varhany, stávali zde zpěváci a hudebníci.
U kostela stojí i fara, která je však v současnosti prázdná. Pravidelné boho-
služby slouží kněz z Luké.

Husův sbor
chrám byl postaven roku 1924 podle návrhu architekta Václava Volného  
z Litovle a církvi československé (husitské) připadl v roce 1934.
architektonicky jednoduše pojatá stavba s velkou cibulovitou bání a dvěma 
nižšími vížkami v současné době chátrá, třebaže je stále využívána ke konání 
bohoslužeb. Zajímavostí je busta Karla farského, zakladatele církve, uvnitř 
chrámu. V zahradě kostela stojí fara. Husův sbor je jediný z chudobínských 
kostelů, jehož kněz sídlí přímo v místě.
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Městský klub Litovel
ne 2. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné: v předprodeji 50 Kč, na 
místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
KUBULA A KUBA KUBIKULA  nedělní divadelní pohádka pro malé i velké 
podle stejnojmenného večerníčku, příběh medvědáře Kuby Kubikuly, medvíd-
ka Kubuly a strašidla Barbuchy  

6.–28. 3., Výstavní síň MK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
So 10–13 hodin
XXIII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY 
putovní výstava výtvarníků eU za účasti delegace z Polska a Klimkovic, verni-
sáž: středa 5. 3. v 17 hod.

čt 13. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 80 Kč
BÁJEČNÁ AMAZONIE  diashow přináší svědectví o největší řece světa ama-
zonce; uvidíte růžové sladkovodní delfíny, anakondy a neuvěřitelné druhy zu-
batých ryb, poodhalíme také roušku tajemství kolem pralesních netvorů

po 17. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč 
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU  divadelní adaptace jednoho z nejkouzelněj-
ších děl české literatury, slavné poemy františka Hrubína; pro žáky ii. stupně ZŠ  
a SŠ, včetně veřejnosti

út 18. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
MUSICA DOLCE VITA – Hudba královen  Daniela Demuthová – mezzo-
soprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa; unikátní program 
sestavený výhradně ze skladeb žen skladatelek; koncert v rámci KPH

čt 20. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hodin, vstupné: dobrovolné 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma Bôdem 
ordinovat dobró pohodô a náladô k začátkô a k oslavě jara; host: Hanácká mô-
zêka; pořadatel: Hanácká ambasáda

st 26. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: od 200 Kč, na místě 
+50 Kč
Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN  vtipná, hravá a moudrá divadelní ko-
medie, variace na Diderotův román Jakub fatalista

so 29. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 100 Kč, 
na místě 150 Kč
RYBIČKY 48  koncert české pop-punkové kapely, turné k novému cD

PŘIPRAVUJEME
10. 4. KareL PLÍHaL (koncert), 25. 4. ČecHÁČeK S KYTaroU na TUrnÉ (koncert 
XinDLa X), VÍŠ PŘece, Že neSLYŠÍM, KDYŽ TeČe VoDa (divadelní představení), 
JaK ŠeL DraK SnÍST PrinceZnU (pohádka pro celou rodinu na motivy pohádky 
Princové jsou na draka), oSUDoVÁ LÁSKa aneB MiLoSTnÝ DenÍK ZDeŇKa fiBi-
cHa (koncert v Mladečských jeskyních)

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

3 Hudba královen: Ženy hrají ženy

V březnu zavítá do Litovle hu-
dební soubor Musica Dolce  
Vita s pásmem Hudba králo-
ven. Soubor působí na české 
hudební scéně od roku 2005  
a má na svém kontě stovky 
koncertů ve všech koutech 
naší vlasti. Věnuje se interpre-
taci skladeb pro flétnu a harfu 
všech stylových období v po-
dání špičkové sólové flétnist-
ky Žofie Vokálkové a skvělé 
harfenistky Zbyňky Šolcové, 
ve spojení s písněmi a áriemi 
pro mezzosoprán Daniely De-
muthové. 
Program Hudba královen pro-
vází hudbou žen skladatelek 
od nejstarší sv. Hildegardy von 
Bingen přes samotnou králov-
nu Marii Antoinettu, mapuje 

období romantismu (Clara 
Schumann či sestra F. Men-
delssohna Fanny) a pokračuje 
do impresionismu k Cécile 
Chaminade či písním Pauline 
Viardote (které C. Saint-Saens 
věnoval operu Samson a Dali-
la). Nezapomene ani na Almu 
Mahler nebo současnou čes-
kou skladatelku Sylvii Bodoro-
vou. Většina skladeb pochází  
z archivů univerzit v New Yor-
ku a Princetonu, takže nebyly 
nikdy dříve v České republice 
interpretovány. 
Pokud máte zájem poslech-
nout si tento neobyčejný hu-
dební projekt, přijďte v úterý 
18. března v 19 hodin do Kon-
certního sálu Městského klu-
bu.                  MK

Po Amazonce za růžovými delfíny s Vojtěchem Albertem Slámou
Báječná Amazonie, tak se jme-
nuje nová diashow hanáckého 
spisovatele a cestovatele Vojtě-
cha Alberta Slámy.
O pralesích a řekách Amazonie 
napsal řadu knih a novinových 
článků. Mezi jeho nejznámější 
patří publikace Záhadná mon-
stra, V Zeleném srdci Ama-
zonie a Hon na vodní příšery.  
O neprozkoumané oblasti 
deštných pralesů také pro Čes-
kou televizi natočil dokument 
Po stopách amazonských. 

Sláma je velmi povolaným 
průvodcem po Amazonii. Na 
deseti expedicích zde strávil 
více než rok života. Diashow 
proto přinese řadu unikátních 
snímků. Diváci uvidí růžové 
sladkovodní delfíny, neuvěři-
telné druhy zubatých i mon-
strózních amazonských ryb, 
stejně jako anakondy a další 
zajímavé živočichy. Společně 
s autorem diashow poplují po 
řekách Amazonce, Rio Neg-
ru, Purusu a Demini ve spo-

lečnosti domorodých rybářů. 
Projdou také fascinujícími 
a nekonečnými pralesy, kde 
nevládnou jaguáři, ale hmy-
zí králové. Sláma však při-
náší rovněž indiánské mýty  
o podivných tvorech, jako jsou 
obludný chlupatý mapinguari 
či obří kočka warracaba, kteří 
zde možná doposud žijí. Do 
zeleného království Amazonie 
totiž 21. století stále ještě tepr-
ve proniká.

Vojtěch Alberto Sláma



KULTUra / 13 

Muzika našeho kraje     DECHOVÁ HUDBA PŇOVICE

žánr: dechová hudba
rok založení: 1875
členové:
Jaroslav Petráš (kapelník, klarinet B)
Josef Janíček (klarinet es)
Jiří Dvořák (křídlovka B)
Zdeněk novák (křídlovka B)
Milan Doležel (křídlovka B)
Václav Maňhal (křídlovka B)
Vladimír Motáň (trumpeta es)
Vojtěch Motáň (trombon, bicí)
Václav Jašek (baryton, trombon)
Pavel novák (tenor, baryton, trom-
bon)
Josef Mlynář (tenor, baryton, trom-
bon)
Vojtěch němec (bas B)
Vojtěch Motáň ml. (bicí)
Jiřina Hubáčková (zpěv)
Miloslava Krejčí (zpěv)
webové stránky:
www.pnovice.cz

Ooou ooou – to byl zásah rybičkou  (Rybičky 48 se předvedou v Litovli)
Česká pop-punková kapela 
vznikla v roce 2002 v Kutné 
Hoře pod názvem Banáno-
vé Rybičky, později ale došlo  
k jejímu přejmenování na Ry-
bičky 48. Po velmi rychlém 
nástupu na hudební scénu se 
skupina dostala na první příč-
ky hitparád a získávala stále 
více příznivců své hudby. Pou-
hý měsíc po založení už za-
čala koncertovat, o tři měsíce 
později vyšlo první CD, které 
kluci natočili sami ve zku-

šebně a prodávali za 20 Kč. 
CD se prodávalo velmi dob-
ře, a tím se dostalo k širšímu 
okruhu lidí. Přicházely další 
a další koncerty, nová CD  
a první klip k písničce Plovár-
na. Rybičky postupně začaly 
zaujímat častěji první příčky  
v hudebních hitparádách, ob-
jevovat se více v tisku a tele-
vizi. Přišly hity jako Sexuální 
akrobat, Vocode, Emily, Za-
milovaný/Nešťastná a další.
Kapela hraje již jedenáct let 

a stále se těší přízni velkého 
množství fanoušků. Jakub 
Ryba, Ondřej Štorek a Petr Le-
beda, to jsou Rybičky 48.
Pokud patříte k příznivcům 
této kapely, neváhejte a na-
vštivte koncert v rámci turné 
k novému CD, který se usku-
teční v sobotu 29. března od 
19 hodin v Malém sále Zálož-
ny. V jeho první části zahraje 
předkapela vybraná fanoušky 
Rybiček na jejich facebooko-
vých stránkách.                 MK

V našem regionu je Dechová 
hudba Pňovice jedna z kapel 
s nejdelší tradicí. Stabilní je 
její existence, repertoár i ka-
pelník Jaroslav Petráš, který 
dechovku, kdysi dávno sesta-
venou z vysloužilců z vojen-
ských hudeb, představil. 

Dechová hudba Pňovice hra-
je už bezmála 140 let. Tak 
dlouhou historii mnoho ka-
pel nemá, proto stojí za to si 
o ní něco povědět. 
Dechová hudba byla v Pňo-
vicích založena v r. 1875. Ve 
čtyřicátých letech minulého 
století měla již vysokou úro-
veň. Největší úspěchy zazna-
menávala v padesátých letech 
minulého století. Na soutěžích 
dechových hudeb obsazovala 
první místa. Reprezentovala 
např. Litovelský okres a hrála 
při schvalování nové ústavy  
v Praze ve Vladislavském sále 
v r. 1949. Tehdy měla okolo 30 
členů. V současné době má de-
chová hudba 15 stálých členů.

Sám v kapele působíte coby 
kapelník téměř 30 let. Co 
Vaše činnost kapelníka obná-
ší, co je na ní nejnáročnější? 
V pňovické dechovce má ka-
pelník na starosti téměř vše. 
Od vedení zkoušek a veřejných 
vystoupení, přes notový archiv, 
technické zázemí, ozvučení  
i další materiální vybavení. Nej-
náročnější je ale vlastní práce  
s muzikanty. Chce to trpěli-
vost, ale hlavně pevné nervy  

a respektování jejich možností.

Jaká je situace vesnické de-
chové kapely na začátku 21. 
století? 
Na severní Moravě bývá situ-
ace vesnických kapel nelehká. 
Pokud jsou veřejná vystoupení 
ve všední dny a v kapele jsou 
hráči, kteří jsou zaměstnaní, 
bývají velké problémy s  jejich 
uvolňováním, a to pak přiby-
dou potíže s náhradou těchto 
hráčů. A obecně – v  současné 
době ubývá i příležitostí k vy-
stupování.

Jaký je váš repertoár? Exis-
tuje penzum skladeb, které 
hrají všechny dechové kapely, 
nebo si vyhledáváte, případ-
ně píšete skladby vlastní? 
Jádro repertoáru naší dechov-
ky je v klasických skladbách 
našich autorů pro dechovou 
hudbu. Tedy pochody, polky, 
valčíky, tanga, waltzy apod. 
V poslední době se snažíme 
obnovovat repertoár a získá-
vat novější notový materiál 
směnami s jinými dechovými 
soubory.

Dá se říci, že dechové kape-
ly hrají především pro starší 
generaci, nebo je to předsu-
dek? Je těžší do kapely sehnat 
mladé hráče, nebo naopak 
přitáhnout k poslechu mladé 
publikum? 
Ano, dechové kapely, jako je 
naše, hrávají převážně pro 
starší generaci, ale vidíme, 

že občas i mladší generace si 
ráda zatancuje klasiku. Hor-
ší to tady, na severní Mora-
vě, bývá se zájmem mladých  
v dechovce hrát. I když existu-
jí ve větších městech při ZUŠ 
velké mládežnické orchest-
ry, do praktického uplatnění  
v malých dechovkách jich pře-
chází málo a to je oboustranná 
škoda.

Kde a jak často vás poslucha-
či mohou slyšet hrát? 
Naše dechová hudba vystu-
puje nejen v Pňovicích, ale  
i v okolních obcích při růz-
ných příležitostech. Bývají to 
hodová odpoledne, průvody  
k oslavám spolků, k výročí 
osvobození, oslavám naroze-
nin a v neposlední řadě i při 
smutečních obřadech. V ter-
mínech, dohodnutých s jed-
notlivými obcemi, pořádáme 
u nich v letním období veřejné 
zkoušky a ve vánočním čase 
pak v těchto obcích hráváme 
koledy u rozsvícených vánoč-
ních stromů.     hk

Doba čekání nemusí být vždycky 
neplodná, vždyť i zima potichu 

připravuje půdu na záplavu 
nového života.

(p. Vojtěch Kodet)
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1. března právě před 85 lety 
se v Ješově nedaleko Litovle 
narodilo děvčátko. V rodině 
už na ně čekala starší sestra  
a bratr. Malá Maruška ale do 
života šťastně nevykročila. 
Přesně řečeno nevykročila vů-
bec. Do pěti let nechodila, po-
dle kronikáře byla mrzáček. Ke 
všemu začínala světová krize 
a otec zedník přišel o práci. 
Rozhodl se proto, že si sám 
postaví domek. Nebylo to roz-
hodnutí šťastné, uhnal si tube-
ru a zemřel. Vdově zůstaly dlu-
hy a tři děti. Živila se, jak se dá, 
pracovala i pro litovelskou tva-
růžkárnu Karla Vaňka. Vzala 
na záda bedýnku s tvarůžky  
a šla od vsi ke vsi, od statku ke 
statku, než tvarůžky prodala. 
Chodily s ní starší děti, lidé se 
nad nimi slitovali a byli ochot-
nější nakoupit. 
Od dluhů to ale nepomáhalo, 
a tak se ještě mladá vdova po-
kusila vyřešit těžkou situaci na 
tehdejší dobu nekonvenčně. 
Odepsala na inzerát a znovu se 
provdala za vdovce někde od 
Litomyšle. Ani to nebylo roz-
hodnutí šťastné. Vdovec nepři-
nesl kapitál na splácení dluhů, 
s rodinou se nesžil a děti ho za 
nového tátu nepřijaly. Snad by 
pomohlo vlastní dítě, řekla si,  
a znovu otěhotněla. 
Do poslední chvíle si přivydě-
lávala u sedláků, obilí se ještě 
mlátilo cepy, uklouzla a ne-
šťastně upadla. Tehdy ještě ne-
byly mobily, ba ani telefon, než 
dcera Hana doběhla do Měro-
tína pro doktora a on na kole 
zpátky, tak už byli maminka 
i nenarozený syn po smrti. 
Vdovec to vyřešil po svém. 
Hana končila školu, a tak ji dal 
do služby k sedlákovi někde  
v podhůří Jeseníků, mladší děti 
do tehdy skoro nového útulku 
pro opuštěné české děti v Lito-
vli (dnes internát zvláštní ško-
ly). Zadlužený domek prodal  
a odstěhoval se. 
Sudičky si asi řekly, že těch 
neštěstí už bylo dost a obráti-
ly stránku. Útulek patřil pod 
Okresní péči o mládež, pro 

komunistického kádrováka 
by to byl jen spolek buržoaz-
ních paniček. Tyto paničky 
byly ale neuvěřitelně výkonné. 
Nad chudobným děvčátkem 
nemávly rukou. Chudobným 
je špatný výraz, jeho majet-
kem bylo jen pár hadříků, ve 
kterých ji do útulku přivezli. 
Samy nebo s pomocí lékaře 
správně určily diagnózu, že 
mrzáček má vlastně vrozenou 
luxaci kyčlí. I bez internetu 
zjistily, že v nemocnici U svaté 
Anny v Brně ordinuje primář 
Frejka, který na toto téma píše 
odborná pojednání. Přesvěd-
čily jej, že v Litovli mají případ 
zanedbané luxace, který by 
mohl být z odborného hledis-
ka zajímavý. Pan primář byl 
ochoten děvčátko zdarma lé-
čit za podmínky, že bude mít 
pacientku nejméně rok v Brně 
pod dohledem. I to dokáza-
ly zařídit. Našly klášter sester 
Vincentinek, který byl svol-
ný, že se o nemocné děvčátko 
zdarma postará.
Maruška se tedy z Litovle stě-
hovala do kláštera. Léčení 
se zdařilo, za rok se naučila 
chodit, byť ještě kulhala. Měla 
ale šťastnou povahu, dnes by-
chom řekli komunikativní typ. 
Snadno nacházela přátele, lidé 
ji měli rádi. Klášter se staral  
o dívky do čtrnácti let, pak 
jim našel zaměstnání. Když 
měla jedna z klášterních cho-
vanek odejít k sedlákovi do 
Chvalnova u Kroměříže, po 
dobu prázdnin jí měla dělat 

společnost tehdy desetiletá ka-
marádka. Veselou Marušku si 
ale děda oblíbil a do kláštera 
se už nevrátila. Hospodářství 
s koňmi a dobytkem, život 
na vsi, kamarádi, kuličky, to 
byla oproti přísnému klášteru  
s pravidelnými modlitbami 
příjemná změna.
Sestra Hana mezitím měla ži-
vot krušnější. Střídala služby, 
nadřela se, spala ve studené 
komoře, dokonce i jídlo jí 
odměřovali. Vysloužila si jen 
nemanželského synka. Když 
dovršila 21 roků a stala se 
podle zákona plnoletá, cítila 
se jako nejstarší zodpovědná 
za poztrácenou rodinu. Jenže 
tehdy už byla válka a ona žila 
v Sudetech, hranice byly hned 
za litovelským cukrovarem. 
Vzpomněla si ale, že přímo na 
hranicích je Studánka, poutní 

místo, kam Němci tolerovali 
příchod poutníků z Moravy 
i ze Sudet. Tak se dostala bez 

propustky do Litovle a v Útul-
ku se dozvěděla, že bratr se už 
učí pekařem a sestra je v br-
něnském klášteře. Z kláštera 
jí odepsali, že už je u sedláka  
v Chvalnově.
Když si uvědomila, co zkusila 
ona, silná a zdravá ve službě 
u sedláka, zhrozila se, co by 
čekalo chromou sestřičku. To 
nemohla připustit. Vzpomně-
la si na Vaňkovu tvarůžkárnu, 
znovu se vypravila do Litovle  
a domluvila, aby Marušku 
přijali jako služku. Pak se vy-
pravila do Chvalnova, kde se 
ovšem po letech se sestrou ani 
nepoznaly. 
Marušce se ze známého pro-
středí nechtělo a už vůbec ji 
nelákala vyhlídka dělat služku. 
Jenže Hanka stála na svém, na 
obecním úřadě si jako plnoletá 
sehnala nějaké razítko a sestru 
si odvezla. Pro Marušku tak 
začala nová životní etapa.
S postavením služky se nesmí-
řila, alespoň si prosadila výuč-
ní list. Po válce už ji pamětníci 
znají z mlékárny, ale ani tam 
neskončila. Doplnila si vzdě-
lání nejprve v kurzech a pak 
maturitou na osvětové škole 
v Brně. Pracovala na okres-
ním úřadu, stala se ředitelkou 
knihovny a na konci padesá-
tých let vedoucí knihkupectví. 
Ale to už jsem napověděl tolik, 
že jistě víte, jak se jmenuje ju-
bilantka.

Příběh Marie Šikové vyprávěl 
Lubomír Šik.

Ilustrovala Lenka Tomášková.

Ve stopách děvčátka s chromýma nohama
 jeden z mnoha příběhů 20. století
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5. března  Tvořivé odpoledne – Keramika (1. část) / Jana Čekelová
      opět příležitost pro tvorbu dárků pro své blízké. Sejdeme se v budově DDM  
     na Staroměstském náměstí v 15.30 hodin. cena tvoření je 60 Kč.
14. března  Afterpárty v Klubu mladých / Michaela Škulavíková
     Klub mladých bude otevřen od 16 do 20 hodin.          
16. března  Jarní karneval / Mgr. Miroslava Grulichová
    Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disko tanci, cvičení  
        s hudbou pro všechny diváky. Začátek je ve 14 hod. ve Velkém sále Záložny. 
      Přihlášky podávejte v kanceláři DDM v ulici Komenského do středy 5. 3.
19. března  Recitační soutěž pro školy / Jana Čekelová
     Přihlášky posílejte do 14. března. Soutěž se uskuteční v budově DDM na  
      Staroměstském náměstí od 13 hodin.
19. března  Tvořivé odpoledne – Keramika (2. část) / Jana Čekelová
      Glazurováním dotvoříme výrobky z 1. části. Sejdeme se v budově DDM na  
      Staroměstském náměstí v 15.30 hodin. cena tvoření je opět 60 Kč.
22. března  Za bobry kolem Oskavy / Ing. Pavel Sova
    Sraz účastníků je v 6.45 hod. na autobusovém nádraží Litovel. návrat 
       v odpoledních hodinách. cena za účastníka činí 50 Kč.

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz
www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

BŘEZEN

Mateřské centrum Rybička
MASOPUST V MC
pondělí 3. 3. od 9 do 12 hodin
 Dopoledne s programem v maskách pro všechny věkové kategorie. cena  
je 50 Kč .
PRODEJ ČEPIČEK  
úterý 4. 3. od 9.30 do 11.30 hodin
možnost výměny 12. 4. mezi 16. a 17. hodinou
 Prodej dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz.
ENKAUSTIKA
čtvrtek 13. 3. od 15 do 18 hodin
 Přijďte zkusit zase něco jiného. Malba voskem a žehličkou. Hlídání dětí za-
jištěno. Je nutné přihlásit se předem. cena je 120 Kč.
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
středa 19. 3. od 8.30 do 17 hodin a čtvrtek 20. 3. od 8.30 do 11 hodin
 Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního 
vybavení apod. Bližší informace v Mc.
DEN PRO MISIE
úterý 25. 3. od 8.30 do 12 hodin
 Zveme maminky s dětmi na tvoření velikonočních pohlednic a přání. Výtě-
žek z jejich prodeje je určen na podporu misií.
VÝCHOVA CHLAPCŮ V ČECHÁCH
středa 26. 3. od 16.30 do 19 hodin
 Seminář lektora Mgr. Pavla Mečkovského. Je nutné přihlásit se předem. 
cena semináře bez hlídání je 100 Kč, hlídání dětí (30 Kč pro rodinu) zajištěno.

Změny v pravidelném programu
od března bude v úterý dopoledne volná herna, která nahradí výtvarné dopo-
ledne. od března je navíc zrušeno cvičení pro těhotné.

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

Globalisté už jsou mezi námi 
třetí rok. Nejsou to žádná 
strašidla ani ufoni, ale žáci  
z osmých nebo devátých tříd 
základních škol, stejných roč-
níků gymnázia a někdy také 
studenti SOŠ v Litovli, kteří se 
zajímají o to, jak žije město za 
zdmi jejich škol. 
To, že Litovel vůbec existu-
je, že tady mohou studovat, 
chodit po čistých ulicích, že  
z kohoutků teče pitná voda, že 
mají kam jít po vyučování, že 
o nádherné lužní lesy kolem 
města se někdo stará, není 
samozřejmé. Za vším stojí 
nadšení lidé, kteří sice dělají 
jen svou práci, ale dělají ji tak, 
abychom my všichni v tomto 
městě rádi žili i v budoucnu.
Začalo to nevinně. Nadšením 
paní Cholinské, která před 
třemi roky sama obešla všech-
ny místní školy a doslova nás 
některé pro tento projekt na-
dchla. A tak se Globalisté od 
té doby scházejí s představiteli 
šesti institucí, které mají v Li-
tovli nezastupitelné role: mu-
zeum, Technické služby, od-
bor kultury, Vodohospodářská 
společnost Čerlinka, Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví 
a zastupitelé města. Letos je 
nás trochu méně, neúčastní se 
ZŠ Jungmannova ani SOŠ, ale 
doufáme, že v příštích letech 
budeme opět v plném počtu.
První setkání se uskutečnilo 
jako vždy v muzeu. Proč prá-
vě tam? Muzea přece slouží  
k tomu, abychom se dozvěděli 
něco ze života a práce našich 
předků. Kde jsme se tu vůbec 
vzali, čím se naši předkové za-
obírali, čím přispěli k rozvoji 
města. Setkání jsme zakončili 
u pana Sedláčka, který vlast-
ní největší sbírku harmonik 
ve střední Evropě. Sbírá je už 
30 let, má jich na tři stovky  
a jeho sbírka má hodnotu ko-
lem pěti milionů korun! Je 
zapsána na Ministerstvu kul-
tury ČR, a přestože všechny ty 
krásné, staré hudební nástroje, 
které jsou ukázkou řemesl-
ného umění našich předků, 
zaplatil pan Sedláček ze svých 
úspor, chce svoji sbírku jednou 

věnovat městu Litovli a jejím 
občanům. Takoví lidé si za-
slouží, abychom o nich věděli. 
Setkání vedl pan Mgr. Robert 
Najman.
Druhá schůzka proběhla ve 
sběrném dvoře a Technických 
službách města Litovle. Od-
pady jsou věc, která by nám 
neměla být lhostejná. Víte, že 
každý občan České republiky 
vyprodukuje ročně kolem 210 
kg odpadu? To znamená, že  
v celé ČR je to 2 100 000 t. Jed-
nou z cest, jak tuto hromadu 
zmenšit, je třídění. Ve sběrném 
dvoře jsou na to připraveni. 
Každý druh odpadu má svoje 
místo. Můžeme jej tam dovézt 
a nic nemusíme platit. Město 
se stará i o dostatečné množ-
ství kontejnerů na tříděný od-
pad všude ve městě. Chceme-
-li, aby Litovel byla dobrým 
místem pro život i našich dětí, 
třiďme odpad. Dětem se věno-
vali pánové Ing. Karel Zmund 
a Radovan Šmíd.
Třetí setkání proběhlo na so-
kolovně. V prostředí, které 
neslouží jen k zušlechťování 
těla, ale také ducha. Už téměř 
sto let se tady hraje ochotnic-
ké divadlo. Nejen zákulisím, 
jevištěm, šatnou a kostymér-
nou, ale také dějinami divadla 
vůbec studenty provedl pan 
Petr Linduška. K nahlédnutí 
přinesl i kroniku, která začíná 
rokem 1930, a v ní jsou za-
znamenány všechny divadelní 
kusy, které se na jevišti soko-
lovny od tohoto roku až po 
současnost odehrály. Kultura 
neodmyslitelně patří k životu 
města. Nejen ta importovaná 
z Prahy a jiných velkých měst. 
Právě ta místní může oslovit 
obyvatele města nejvíc.
O vše, co se studenti na těchto 
schůzkách dozvědí, se podělí 
ve škole se svými spolužáky. 
To je také hlavní cíl našeho se-
tkávání. 
Máme za sebou polovinu 
práce, ta druhá na nás teprve 
čeká. I o dalších setkáních se 
od nás dozvíte. Jsou to vaše 
děti, kterým není lhostejná 
budoucnost lidstva. Buďte na 
ně pyšní.                   M. Flášarová

Co dělají mladí globalisté
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Chovatelské okénko
CHAMELEON JEMENSKÝ

Tento druh chameleona je 
dnes nejběžnější. Při dodržení 
základních parametrů chovu 
není péče o něj až tak náročná.
Chováme jej nejlépe jednot-
livě, ve velké nádrži i v páru. 
Velikost terária by měla být 
nejméně 80 x 50 x 50 cm  
u jednotlivce, 120 x 90 x 100 
cm pak pro pár těchto plazů. 
Materiál opět OSB desky nebo 
sklo, nutné je kvalitní větrání 
ubikace. Chameleoni jemen-
ští jsou nároční na intenzivní 
osvětlení, dobré vytápění (28 
až 35 °C ve dne a 22 °C v noci) 
a zdroj UV záření (měl by vy-
zařovat alespoň 10 % UVB). 
Nejlepší kombinace je opět 
na jedné straně nádrže HQL 
výbojka (Arcadia, Solar Rap-
tor apod.) doplněná o lineární 
zářivku s intenzivním bílým 
světlem. Dno terária pokryje-
me pískem. Prostor vyplníme 
slabšími větvemi, umělými  
i živými rostlinami. Terárium 
rosíme obden nejlépe měkčí 
vodou (např. kojenecká bale-
ná voda), nikdy však nerosíme 
chameleona přímo na tělo! 
Chameleoni přijímají běžný 
krmný hmyz, dospělí jedin-
ci milují zejména větší druhy 
švábů a sarančata. Velké lar-
vy Zophobas podáváme jen 
občas. Veškerý krmný hmyz 
obalujeme v obvyklé směsi vi-

tamínů a minerálů, zmíněné  
v předchozích dílech Chova-
telského okénka. Tito ještěři se 
mohou naučit přijímat potra-
vu z prstů nebo pinzety, máme 
tak lepší přehled o její spotře-
bě. Někteří jedinci přijímají  
i kousky okurky, lístky sme-
tánky nebo bobulky hroznů.
Chameleoni jemenští dospí-
vají přibližně v půl roce. Jsou 
vejcorodí, samička snáší po 
30–45denní březosti 20 až 70 
vajec. Jako kladiště je vyzkou-
šená 4litrová zavařovací láhev 
s vlhkým pískem. Vejce pak 
inkubujeme ve vlhkém ver-
mikulitu při 27 °C po dobu asi 
180 dní. Případné noční po-
klesy teploty v inkubátoru na 
20 °C jsou vhodné. 
Chameleoni jsou nesmírně za-
jímavá zvířata, ať svým vystře-
lovacím jazykem, zvláštníma 
nohama, očima, či změnou 
barvy a kresby těla. Proto-
že nemají sluch, komunikují 
mezi sebou barvami. Vyjádří 
tím agresivitu, strach, gravi-
ditu u samiček a další nálady  
a stavy.
Chameleon jemenský je běžně 
ke koupi na terarijních trzích. 
Při pořízení mláděte nekupuj-
te příliš malá zvířata, velikost 
těla by měla být nejlépe 5–7 
cm při jinak dobré kondici 

Ing. Pavel Sova

chovatel: druh vhodný pro mírně 
pokročilé
náročnost: relativně náročnější na 
dodržení podmínek chovu
velikost: samec 65 cm, samice 45 cm

původ: polopouště na jihu arabského 
poloostrova
strava: cvrčci, švábi, sarančata, občas 
červi Zophobas, v létě smýkaný hmyz 
z přírody

V uplynulém půlroce jsem 
měla možnost zúčastnit se 
kurzu s názvem Řemeslné 
zpracování čokolády z pro-
jektu UNIV3 rekvalifikační 
vzdělávací program, který 
pro deset přihlášených účast-
nic pořádala Střední odborná 
škola Litovel. Kurz v dotaci 
100 hodin obsahoval teore-
tickou a praktickou část. Teo-
rie ve školní třídě zahrnovala 
historii čokolády a informace 
o tom, jak posuzovat a ucho-
vávat cukrářské suroviny. Ne-
chyběla ani nezbytná poučení 
o hygieně a bezpečnosti.
Následovaly hodiny nádherné 
práce v cukrářské dílně. Do 
rukou se nám dostala kvalitní 
tmavá, mléčná a bílá čokoláda 
ve formě čokoládových pecek. 
Dalším zpracováním vznikaly 
lahodné bonbóny rozmani-
tých tvarů a náplní. Vyráběli 

jsme také čokoládové mašle, 
jejichž výroba má na této ško-
le dlouholetou tradici. Krásné 
formy daly vzniknout dutým 
figurkám např. pejsků, sov  
a jablek. Také jsme navrhovali 
a vytvářeli dekorace z modelo-
vací čokolády. Výrobní praxe 
se dotkla i balení a prodeje ho-
tových čokoládových výrobků.
Kurz byl ukončen závěrečnou 
zkouškou, při které účastnice 
vyráběly čokoládové bonbó-
ny, duté čokoládové bonbóny  
a krabičku z modelovací čoko-
lády.
Touto cestou moc děkuji paní 
Evě Kupkové a paní Boženě 
Smitalové za úžasný zážitek, 
na který nikdy nezapomenu. 
Mé poděkování patří také ko-
lektivu SOŠ Litovel, který kurz 
připravoval.

Hana Válková
Fotografie najdete na str. 20.

Kurz zpracování čokolády na SOŠ

Výherci soutěže chovatel. okénka
V měsíci únoru proběhlo dru-
hé kolo soutěže chovatelského 
okénka, určené všem milovní-
kům zvířat z řad dětí.
Z těch, kteří pozorně četli 
příspěvky o jednotlivých zví-
řátkách v předchozích číslech  

a odpověděli na naše tři otáz-
ky, byli vylosováni: 
Tereza Skopalová, Martin Fišer  
a Zdeňka Skopalová.
Výhercům, kteří získají pou-
kázky na nákup ve zverimexu 
U Šneka, blahopřejeme.      red.

Začít od píky
Píka je až 6 metrů dlouhé 
kopí používané v bojích 
přibližně od 15. do konce 
17. století. S takto dlouhou 
zbraní mohli pěší vojáci, 
pikenýři, bojovat i proti 
jezdcům. Vojáci si tehdy 
zbraně kupovali sami,  
a protože píka byla nej-
levnější, začínali v armádě 
s ní. Teprve až si vysloužili 
peníze na dražší zbraň, 
mohli postoupit v kariéře.

Slova větrem hledaná
Kolik dnes používáme slov, 
obratů a rčení, jejichž pů-
vodní význam už nám dáv-
no není znám. Vítr je odvál 
– a my je přesto chceme znát. 
Poprosme tedy vítr, ať nám je 
zase najde, ať jsme díky zna-

losti skrytých významů lidmi 
více vědoucími. 
Ke kouzlu starých slov při-
spívá svými obrázky ilustrá-
torka Lenka Tomášková.
A co jiného bychom měli  
v prvním dílu udělat, než...

začít od píky = začít od základu, z nejnižší pozice
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Sportovní pozvánky

HÁZENÁ
 8. 3. v 8.30 hod.
raKoLa cup 2014 – turnaj mladších 
žáků
 8. 3. v 15 hod.
mladší dorost – HK ivančice   
 8. 3. v 17 hod.
muži – Sokol nové Veselí  
 22. 3. v 8.30 hod. 
careX cup 2014 – turnaj starších žáků
 22. 3. v 15 hod.
mladší dorost – Sokol ii Prostějov    
 22. 3. v 17 hod.
muži – Tatran Bohunice  

FLORBAL
 1. 3. v 9.15 hod.
muži – fBc roztop Mrsklesy
 1. 3. v 11.45 hod.
muži –  fBK olomouc
 15. 3. v 8 hod. 
junioři – fbc asper Šumperk
 15. 3. v 11.45 hod.
junioři – fBc ZŠ Uničov

MALÁ KOPANÁ
 29. 3. v 10.30 hod.
fc Levotil – ajax Bělidla  

Pro někoho zdravý životní 
styl, pro jiného spíše módní 
trend. Sauna je neoddiskuto-
vatelně a zcela jistě ta nejdo-
konalejší očista – jak fyzická, 
tak i duševní! A my máme tu 
výhodu, že je i u nás!
Jak ten čas letí. Naše milovaná 
litovelská sauna oslavila 10. 
února už své půlkulaté výro-
čí – 15 let existence. Je pořád 
jako nevěsta bílá stojící před 
fotbalovým stadionem a nikdo 
by uvnitř nepoznal, že už má 
nějaká ta léta za sebou. Všech-
no je „špigl-nigl“ a během 
celého dosavadního provozu 
nedošlo k závažnějším pro-
blémům, spíše k vylepšením, 
která z ní dělají jednu z nejlep-
ších v širém okolí. Však také 
k nám jezdí nejen „saunářští 
vlci“ z Uničova a Paseky, ale 
i z Konice a Moravské Třebo-
vé! Průměrná roční návštěva 

je vždy kolem 2 500 klientů, 
což obvykle činí celkově asi 
16 zájemců na jeden provozní 
den (více u mužů – něco přes 
dvacet).   
Nemůžeme si vynachválit 
vždy připravenou potírnu  
a čistý bazén, příjemnou paní 
saunérku Marušku Jurečkovou 
a péči Technických služeb Li-
tovel, jejichž ředitel Ing. Karel 
Zmund se o provoz zaříze-
ní pravidelně zajímá a všem 
možným potížím předchází 
předem. Díky jim se může-
me vždy těšit na dvě hodinky 
hřejivé relaxace, která opravdu 
nemá chybu.
Přejeme naší sauně další bez-
problémová léta a vás, kteří 
ještě neznáte ten „suprový“ 
pocit čistoty těla i ducha, zve-
me k aktivnímu saunování. 
Těšíme se na vás a ty nezkuše-
né rádi zaškolíme!                  jh

Sauna slaví půlkulatiny

Ředitelství Mateřské školy Gemerská vyhlašuje
v termínu 3.–21. 3. 2014

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Gemerská a Frištenského

od následujícího školního roku 2014/2015. 

Žádosti vydáváme i přijímáme v uvedeném termínu 
na ředitelství obou MŠ a jejich odloučených pracovištích.

Zprávy ze ZŠ Vítězná
Setkání s ministrem
V prosinci 2013 se Martina Iva-
nova a Radek Műller zúčastnili 
setkání ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy Dalibora 
Štyse s úspěšnými účastníky 
mezinárodních soutěží. Slav-
nostní předání pamětních lis-
tů se konalo v Ballingově sále  
v Národní technické knihov-
ně v Praze. Martina jej dostala 
za 1. místo v korektuře textu  
a Radek za 3. místo v téže dis-
ciplíně na mistrovství světa  
v záznamu a zpracování textů 
v belgickém Gentu, konaném 
společností Intersteno.          za

Úspěšný informatik
Potřetí se žáci naší školy zú-
častnili celostátní soutěže Bob-
řík informatiky. Online řešili 
soutěžní úkoly z oblasti infor-
mační technologie v každo-
denním životě, programování 
a algoritmizace, vyzkoušeli si 
porozumění informacím, řešili 
problémy i praktické technické 
otázky. 
Tomáš Němeček, žák 5. A se  
v národním kole soutěže umís-
til v kategorii MINI na 3. místě. 
Od organizátorů získal diplom 
a pamětní minci.                  mč

Ekologická soutěž
Žáci Eliška Lachnitová z 9. A 
a Patrik Macháček z 9. B po-
stoupili do finále 6. ročníku 
soutěže pro základní školy  
v oblasti dopravní a ekologic-
ké výchovy, které se konalo 
ve čtvrtek 16. 1. v Zábřehu 

na Moravě. Úkolem pro žáky  
8. a 9. tříd bylo vytvořit pre-
zentaci v programu Power Po-
int na téma Jaké jsou technické 
prostředky ke snižování vlivu 
dopravy na životní prostředí. 
Eliška porotce překvapila od-
borností své prezentace a skli-
dila velký úspěch. Prezentace 
TiO2 jako prostředek ke sní-
žení dopadu emisí na životní 
prostředí byla velmi poučná 
a nastínila významnou funkci 
fotokatalitické titanové běloby. 
Patrik Macháček se svou pre-
zentací Jaká auta budeme pou-
žívat? získal 2. místo. Všechny 
informoval o tom, jaká auta se 
budou používat, abychom si 
naši krásnou planetu nezničili. 
Oběma žákům děkuji za re-
prezentaci školy v oblasti envi-
ronmentální výchovy a gratu-
luji jim k získanému ocenění.      

aš

Tomáš Němeček s diplomem

Jezdecký kroužek i tábory

Zveme Vás na mezinárodní soutěž mažoretek 

O Litovelský pohárek 2014,
která se bude konat 5. dubna od 9 hodin na hale ZŠ Vítězná.

Soutěž se uskuteční díky podpoře olomouckého kraje a města Litovel.
Přijďte podpořit domácí mažoretky Linetbells a roztleskávačky Golden Bees.

Srdečně zvou pořadatelé a ředitelka soutěže Bc. Hana Popelková.

Jezdecký kroužek
Do konce března přijímá Dvůr 
Nové Zámky přihlášky do jez-
deckého kroužku na měsíc du-
ben. Cena kroužku je 720 Kč 
za měsíc (4 lekce). 
Kroužek bude probíhat v areá-
lu Dvůr Nové Zámky. Je určen 
pro děti ve věku 6–15 let, začá-
tečníky i pokročilé. Návštěvní-
kům kroužku z Litovle nabízí 
pořadatelé možnost dopravy. 
Info: www.dvurnovezamky.cz

Letní pobyty u koní
Pro děti ve věku 8–14 let pořá-
dá Dvůr Nové Zámky letní po-
byty u koní,  a to v termínech 
7.–11. 7., 14.–18. 7., 28. 7. až  
1. 8. a 18.–22. 8. Děti čeká 
koňská teorie, čištění a sedlání 
koní, základy jízdy na koni pro 
začátečníky i pokročilé, spor-
tovní a oddechové hry i výlety 
po okolí. Cena pětidenního 
pobytu je 3 200 Kč. Info na: 
holousova@dvurnovezamky.cz 
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Paní rÓ se ptá: JAKÝ JE OBJEM SUDŮ? SOUTĚŽ    SOUTĚŽ    SOUTĚŽ

Správná odpověď z minulého čísla: 1770 (čísla jsou v chronogramu umístěna  
v tomto pořadí: DCILLIVMLVIIIV) 
Vylosovaný výherce: Milena Kolářová

V pivovarském 
muzeu nemů-

žou chybět ani 
sudy různých 

typů, stáří a velikos-
tí. A právě tyto staré dřevěné 
soudky sevřené obručemi in-
spirovaly paní Ró k dnešní 
otázce. 
V řadě za sebou stojí vyskládá-
ny čtyři sudy: čtvrtka, půlka, 
celák a tuplák. Sami jistě při-
jdete na to, že čtvrtka je menší 

než půlka či dokonce tuplák. 
Paní Ró se ale ptá,  jaký je ob-
jem těchto sudů. Jaký objem 
má čtvrtka, jaký půlka, celák  
i tuplák?
Své odpovědi můžete posílat 
do 19. března na e-mailovou 
či korespondenční adresu re-
dakce.
Vylosovaný výherce získá dvě 
vstupenky od Městského klu-
bu Litovel na vybrané dubno-
vé představení.

Vážně i nevážně o historii hry pétanque, část druhá
O počátcích hry v koule i její 
oblibě ve středověku jsme 
si vyprávěli v minulém čís-
le LN. Dozvěděli jsem se, že 
již r. 1319 vydal francouzský 
král zákaz této hry, protože se 
jí vojáci věnovali víc než vý-
cviku. Zajímavější pro nás je 
však rozhodnutí, které vydal 
ve Francii Karel V. Moudrý  
v roce 1369. 

Stoletá válka šířila pétanque
Bylo to v době stoleté války 
mezi Anglií a Francií (ta tr-
vala ve skutečnosti 116 let, 
1337–1453). Král se rozhodl 
hru zakázat, když mu jeho mi-
nistři hlásili, že odvádí jeho 
lučištníky a střelce z kuší od 
vojenského výcviku. 
Tento zákaz zvedl takovou 
bouři nevole, že král musel 
přehodnotit své rozhodnutí. 
Ukázal však, že je hoden své-
ho přízviska Moudrý. Dlouho 
zvažoval pro a proti a poté, co 
vyslechl se stejnou pozornos-
tí obě strany, rozhodl se hru 

u svých vojáků tolerovat. Vše 
ale upravil přísnými předpisy, 
podobně, jako je dnes snaha 
regulovat herní automaty. Ka-
rel V. je pro nás navíc zajíma-
vý i tím, že je synem Jana II. 
a Bony Lucemburské, sestry 
Karla IV. (Jan Lucemburský  
a Eliška Přemyslovna byli tedy 
jeho prarodiče z matčiny stra-
ny).

Stoletá válka vznikla, 
když Francie neuznala 
nárok Eduarda III., syna 
anglického krále Eduarda 
II. a Isabely (dcery Filipa 
IV.), na francouzský trůn. 
Místo toho si šlechta zvo-
lila za krále Filipa VI., sy-
novce Filipa IV. Sličného. 

Stoletá válka tak vypukla 
jako válka mezi Eduardem 
III. a Filipem VI. a tito dva 
králové proti sobě stáli v bitvě  
u Kresčaku v r. 1346, kde padl 
český král Jan Lucemburský 

bojující na fran-
couzské straně. 
Bitvy se zúčast-
nil i Janův syn, 
budoucí český 
král Karel IV. 
Další zajíma-
vostí je, že hra 
v koule strhla 
i anglické vo-
jáky a anglický 
král Eduard III. musel proti 
ní udělat obdobná opatření 
jako francouzský Karel V. Tato 
exkurze do evropských dějin 
může vypadat nepřehledně, 
ale základní sdělení, že hra  
s koulemi dokáže strhnout lidi 
v každé době, je dobře čitelné.

Pétanque a umění
Hry v koule nalezly své ztvár-
nění i v umění. Obraz Petra 
Brueghela staršího (1528 až 
1569) nazvaný Dětská hra 
ukazuje dvě dívky a jednoho 

chlapce při hře.
O tom, že hra  
v koule zaujala 
ještě o dalších sto 
let později lidi ve 
Flandrech, svědčí 
plátna D. Tenierse 
mladšího (1610 
až 1690). Jeho 
obraz Vesničané 
hrající koule se 
nachází v petro-
hradské Ermitáži.

Strhující je fauvistický obraz 
Hra v koule malíře Henri Ma-
tisse z r. 1908. Nachází se v pe-
trohradské Ermitáži.

Koule za revoluce
Záliba v koulích se projevila 
i za francouzské revoluce, jak 
ukazuje následující zpráva:
„Neděle, 28. dubna 1792 (rok 
před popravou Ludvíka XVI.  
a Marie Antoinetty). 
Mladí z Lidového výboru šli 
na setkání s oddílem Národ-
ních gard, který měl v Ar-
les potlačit povstání. Sešli se  
v klášteře v místnosti, kde byla 
skladována munice a sudy 
se střelným prachem. Aby si 
ukrátili čas, začali hrát v kou-
le s kulemi do kanonů, aniž by 
pomysleli na nebezpečí. Ať již 
kvůli kuřákům, nebo díky jis-
krám vzniklým nárazem koulí 
mezi sebou došlo k výbuchu. 
Je 38 mrtvých a velký počet 
raněných.“       M. Šidlichovský

pokračování příště

obraz P. Brueghela Dětská hra

obraz H. Matisse hra v koule

                           
obraz D. Tenierse Vesničané hrající koule
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Stodvacetiletou historii pivovarnictví představuje exopzice v pivovaru
V březnu roku 1988 byla v pivovaře otevřena expozice, v níž se jejímu iniciátorovi Miroslavu Koutkovi podařilo shromáždit stroje  
a předměty, jež byly v pivovarnické praxi nahrazené modernějšími zařízeními. V loňském roce byla stále rozšiřovaná expozice umís-
těna na humnech bývalé pivovarské sladovny, kde si ji mohou v rámci exkurze prohlédnout všichni návštěvníci.        hk

Až do roku 1997 byla součástí litovelského pivovaru  
i sladovna. 
Ruční práci, na niž odkazují předměty vpravo vzadu, 
byly roku 1964 nahrazeny stroji. Ve vozíku zvaném ja-
ponka (vlevo vzadu) se přepravoval naklíčený ječmen, 
z nějž sušením vznikal slad. V popředí lze vidět různé 
typy sladu, např. bavorský, český, karamelový aj.

Ve varně se původně pod kotly topilo uhlím, od roku 
1908 se až dodnes využívá pára.
Před vynalezením pivní váhy sloužila lavice v popředí  
k měření stupňovitosti piva. Na dřevo polité pivem usedli 
muži v jelenicových kalhotách. Když pak vstali a zůstali 
přilepeni k lavici, bylo pivo dost silné.

Hlavní kvašení probíhá ve spilce. 
Kvasnice se v malém dřevěném šoufku 
(vlevo) vynášely po žebříku k okraji 
velké kádě (jejíž objem je cca 35 hl)  
a vylévaly do piva. Nádoba byla původ-
ně chlazena ledem, který plaval uvnitř  
v plováku, od r. 1902 až dodnes funguje 
strojové chlazení ledovou vodou.

Ve stáčírně proudilo hotové pivo čtyř-
mi pneumatickými stáčecími jehlami 
do připravených sudů. Dřevěný sud se 
pak uzavřel zátkou z lipového dřeva, jež 
musela být zaražena kladivem, hliníko-
vé sudy měly již hliníkovou šroubovací 
zátku.

Bednářská dílna bývala nedílnou součástí 
pivovaru. Bednáři zde vyráběli a opravovali 
sudy z dubového dřeva. Teprve v roce 1973 
přišla éra hliníkových sudů, jež roku 1995 
nahradily sudy nerezové. V zimě bednáři 
všechny sudy vykutáleli ze sklepa a pořádně 
vydrhli. Byla to práce náročná, neboť kupř. 
pouhý 50litrový sud vážil prázdný 38 kg.

V ležáckém sklepě pivo zrálo ve velkých 
sudech bodňácích (60–70 hl) či na nich polo-
žených satlících (35–40 hl). Sudy s vyzrálým 
pivem se pak narazily jehlami a pivo teklo do 
směšovače, v němž byly promíchány várky  
z několika sudů, aby chuť piva byla zcela jed-
notná.

Na myčce sudů projde sud deseti fázemi, než ji čistý opustí, aby 
mohl být znovu naplněn. Pokud uvnitř zůstal korek, jímž byl sud 
před naražením uzavřen, vytahoval se bodcem na tyči, na níž 
byla připevněna i svítilna. Co tři roky se sud musel také přecej-
chovat – měřením se znovu zjistil jeho přesný objem.

Na počátku 20. století bylo lah-
vového piva jen málo, obvyklejší 
bylo nehat si pivo natočit do 
džbánu v hospodě. Některé hos-
tince však samy pivo do lahví 
stáčely. První stáčírny byly me-
chanické, a to buď na ruční (foto), 
nebo nožní pohon.

Předtím, než vznikly stáčecí 
police s kohouty, naráželo se 
pivo ve sklepě hospody, kde 
se také stáčelo do velkých 
džbánů. V těch se pak nosilo 
do výčepu a rozlévalo hostům.
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Dívka roku ČR 2014

V rámci doprovodného programu vystoupil  
i Martin Šafařík, loňský finalista soutěže Česko-
-Slovenská Superstar z Uničova.

Vzhledem k jubilejnímu ročníku zasedly v porotě i mnohé z finalistek předchozích let.
Letošní vítězky s šerpou na hrudi (zleva doprava): Tereza Gallasová (3.), Aneta Koupá (1.) a Barbora Hošková (2.)

Loňská finalistka celorepublikového kola Dívky roku Barbora Němcová  
korunuje letošní vítězku místního kola Anetu Koupou.

Na soutěži vystoupila také taneční skupina Kaster z Litovle, zde kategorie dospělých žen Ladies.
snímky: Helena Frolichová

Kurz
zpracování

čokolády

Inspirativní fotografie jsou doprovodem k článku Hany  
Válkové na straně 16.


