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Na úřadě již nezabloudíte!
Městský úřad Litovel se snaží, aby
pro Vás, návštěvníky, byla jeho ná-

vštěva co nejpříjemnější. Je naším
cílem, abyste co nejrychleji nalezli
toho, koho hledáte. Proto nově
na webu města Litovel najdete mapu úřadu včetně trasy
k jednotlivým úředníkům.
U každého jména úředníka najdete vpravo ikonu navigovat,
která Vás po kliknutí jednoduše navede ke dveřím úředníka,
kterého hledáte. Poradí Vám,
kde se úředník nachází – zda
v budově B1 či B2 a dále si
můžete zvolit, zda chcete navigovat pěšky nebo výtahem.
Pohybující se panáček Vám
ukáže danou trasu.
Už se tak nikdy nemůže stát, že
zabloudíte!
red.

Letní fotosoutěž zná své výherce
Od 1. června do 1. září jste se mohli
zapojit, jako každým rokem, do letní fotosoutěže Litovelských novin,
letos na téma Letní úlovek. A zde
již máme dva výherce: paní Janu
Kellnerovou a pana Adama Svobodu.
Oběma srdečně gratulujeme!
Pan Svoboda ke své fotografii připsal následující: Zasílám fotku
o prázdninách uloveného sumce. Měřil 194 cm, nástraha cejn 45 cm, doba
zdolávání 30 minut na řece Labi. Byl
to krásný souboj!
Paní Kellnerová svou fotografii popsala takto: Dvě kamzice na vrcholu
Kriváň v nadmořské výšce 2 495 m.
Akce skupiny turistů pod názvem
Retro Gerlach 2021. Výšlap se konal
16. srpna 2021, start z Troch Studniček a zpět na Jamské pleso.

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR NAJDETE
OD 1. ŘÍJNA
V MÍSTNÍ ČÁSTI NASOBŮRKY
Otevírací doba: pondělí zavřeno, út 13–18 h.,
st 8–12 h., čt 13–18 h., pá 8–12 a 13–18 h., so 8–12 h.
Provoz sběrného dvora na ul. Cholinské v Litovli tímto končí. Nový
dvůr se nachází v bývalé lokalitě skládky odpadů (vedle firmy
p. Damajky). Více info v dalším vydání novin.

Evropská komise píše o Litovli
„Litovel, skrytý klenot Moravy
ležící asi 200 km východně od
Prahy, je jednou z 312 obcí, které
v Česku využily voucher WiFi4EU a prokázaly tak velkou
oddanost nedávno schválené strategii digitální transformace země
(pod názvem Digitální Česko).“
Těmito slovy začíná anglicky psaný článek na oficiálních
webových stránkách Evropské
komise, který nese název Příběhy
WiFi4EU: rozhovor se starostou
Litovle, Česko (WiFI4EU stories:
an interview with the Mayor of
Litovel, Czechia). Text pojednává
o zajímavosti města z turistického hlediska, ale především
o nové službě pro občany, díky

níž je nyní zdarma internet na
15 veřejných místech ve městě,
od turistického informačního
centra, přes muzeum, knihovnu
až po hřiště. (Více jsme o této
novince informovali v prázdninovém dvojčísle Litovelských
novin.) Rozhovor se starostou
města Viktorem Kohoutem dále
objasňuje, proč se správa města k
tomuto kroku rozhodla a co od
něj očekává.
Těší nás, že jedna z nejvýznamnějších institucí v Evropě
si pro svou aktualitu vybrala právě Litovel a vyzdvihla
i další přednosti našeho města.
Je to pro nás skvělou vizitkou
i velkou reklamou.
red.

14. září 1937 zemřel Tomáš Garrique Masaryk, československý státník, filozof, sociolog
a pedagog, první prezident Československé republiky zvaný také jako prezident Osvoboditel. Jeho památku si připomněli zástupci města Litovel položením květin u památníku
T. G. Masaryka ve Smetanových sadech.

V Litovli 1. října 2021. Uzávěrka příštího vydání je 19. října.
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starosta města Litovel podle ust. § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

číslo okrsku
1 LITOVEL

ulice

volební místnost

2 LITOVEL

Gemerská
Králova
Červenská

Staroměstské nám.
Zahradní
Novosady

Karla Sedláka
Loštická
Polní

Uničovská
Severní
Žerotínova

3 LITOVEL

Hrnčířská

Rybníček

sídliště a ulice Vítězná

Sušilova

4 LITOVEL

Bezručova
Čihadlo
Čs. armády
Družstevní
Jiráskova
Karlov

Karlovská
Kollárova
Kosmonautů
Lesní zátiší
Lužní
Nová

Opletalova
Pavlínka
Revúcká
Sadová
Sochova
Studentů

5 LITOVEL

Boskovicova
Komárov
B. Němcové
Komenského
Dukelská
Kostelní
Havlíčkova
Koupaliště
Husova
Kysucká
Javoříčská
Lidická
Jungmannova
G. Frištenského
Nádražní
Cholinská
Nasobůrská
Nábřežní
Olomoucká
obec a volební místnost
Chořelice 1069
osadní výbor
Tři Dvory 73
hasičská zbrojnice
Víska 17
kulturní dům
Nasobůrky 31
kulturní dům
Chudobín 20
osadní výbor
Myslechovice 19
kulturní dům

Šargounská
Šemberova
Šmakalova
Švermova
U Stadionu
Wolkerova
Pošmýlská
Revoluční
Smyčkova
Šafaříkova
Švédská
Třebízského
Vlašímova

6 LITOVEL
číslo okrsku
7 LITOVEL
8 LITOVEL
9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

Masarykova
Mlýnská
náměstí Př. Otakara
náměstí Svobody
Poděbradova
1. máje
Palackého
Příčná
Svatoplukova

Přivítání prvňáčků
V pondělí 6. září přivítalo vedení města, starosta Viktor Kohout
a místostarosta Mgr. Lubomír
Broza, prvňáčky v litovelských
základních školách (Vítězná,

Jungmannova a Nasobůrky). Dětem byly rozdány dárky od firmy
EKO-KOM, které město Litovel
získalo díky skvělým výsledkům
v oblasti třídění odpadu.
red.

Štefánikova
Vodní
číslo okrsku
13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

Internát SOŠ
Gemerská 505, Litovel
budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32, Litovel
Základní škola
Vítězná 1250, Litovel
Budova Sokolovny
Opletalova 341, Litovel

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

Základní škola
Palackého 938, Litovel
obec a volební místnost
Nová Ves 57
knihovna
Rozvadovice 57 knihovna
Unčovice 90
sokolovna
Březové 12
kulturní dům
Savín 15
osadní výbor

inzerce
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Charita na Litovelských slavnostech

Nové Zámky
poskytovatel sociálních služeb, p. o.

NOVÉ
ZÁMKY
tivní účast Janu Borovkovi, Filipu
Dostálovi, Milanu Vrobelovi, Silvii Janků, Anetě Pavelčíkové, Lucii Nevrlé, Michalovi Zavadilovi,
Anetě Zavadilové, Pavlíně Debnárové, Drahomíře Kráčmarové
a Hance Skulové.
V průběhu akce jste měli možnost
navštívit náš stánek, kde holky
téměř nepřetržitě malovaly obrázky na obličeje vašim ratolestem
a snažily se, aby se dostalo na každého. Také jsme nabízeli možnost
antigenního testování, prodej výrobků z MC Rybička a sociální
rehabilitace Rozkvět. V neposlední řadě jste se u nás mohli informovat o poskytovaných službách
v litovelské Charitě. Ještě jednou
jménem všech zaměstnanců Charity děkujeme za účast.
Charita Litovel

inzerce

V sobotu 4. září probíhaly
v Litovli na náměstí Litovelské
slavnosti, kde jsme díky vedení města měli možnost vybírat
dobrovolné vstupné. Děkujeme
všem, kteří nám přispěli. Dohromady jsme získali částku
38.200 Kč, kterou použijeme na
rekonstrukci dalších společných
prostor, zejména sociálního zázemí pro zaměstnance.
Tuto akci bychom nemohli zrealizovat nebýt našich skvělých dobrovolníků, kteří jsou vždy ochotní
a rozhodnou se věnovat část svého
času, energie a schopností ve prospěch druhých. Nebýt dobrovolníků, nebylo by možné tyto akce
zajišťovat. Tímto děkujeme za ak-

hledá zaměstnance na pozici

odborná účetní
Bližší informace najdete na webových stránkách

www.novezamky.cz
nebo na telefonu

585 155 817

inzerce

SLEVA

100

Vyzvednutí v lékárně
ZDARMA za e-shopové ceny

Kč

při nákupu nad 500 Kč jen do 22. 10. 2021*
SLEVOVÝ KÓD: LITOVEL2111

Desítky produktů
v akci 1+1 ZDARMA

Lékárenský e-shop

Magistra Lékárna U Alberta,
Litovel, Vítězná 107

Právě
v akci

Olynth® 1 mg/mg
nosní sprej,
roztok 10 ml
• Rychle uvolňuje
ucpaný nos.
• Zvlhčuje nosní
sliznici.
• Neobsahuje
konzervační
látky.
• Účinek po dobu
10 hodin.

Otevírací doba: Po-Pá 7:30 – 18:00, So 8:00 – 12:00

87,-

65,-

Premium Vitamin C
250 mg
100+100
tablet

100 tablet

-22

Kč

V akci více
druhů,
informujte
se ve své
lékárně.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej Olynth® 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

119,-

Vitamin C:
• podporuje imunitu
organismu,
• přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání,
• podílí se na antioxidační
ochraně buněk.

Cena
za 2 ks

-119

Kč

Běžná cena 2 ks 238

Kč

Doplněk stravy. (1 tableta = 0,59 Kč)

Lékárny

*Slevový kód LITOVEL2111 zadejte do příslušného pole v košíku. Platí při nákupu volně prodejných přípravků (kromě počáteční kojenecké výživy) v minimální hodnotě 500 Kč
na e-shopu www.magistra.cz s vyzvednutím v Magistra lékárně U Alberta, Litovel. Nelze kombinovat s akcemi 1+1 ZDARMA. Platí do 22. 10. 2021. Slevu nelze vyplatit v hotovosti.
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Muzeum Litovel informuje
Ze Dne s přírodními vlákny
První zářijovou sobotu Litovelské slavnosti již tradičně nabídly
bohatý program plný nejrůznější zábavy a přilákaly do města davy z širokého okolí. Část
z nich zavítala i do muzea nebo
do jeho venkovních prostorů,
které oživila doprovodná akce
výstavy zvaná „Den s přírodními vlákny“.
Před muzeem byl program věnován lnu, konopí a kopřivě.
V parku byl postaven dobový
středověký tábor Historického
spolku Kirri. Plátěné stany tvořily zázemí několika řemeslům,
dobové kuchyni a prezentaci
konopných produktů. Krátce po
jedenácté hodině na sebe strhnul pozornost početný folklórní soubor Kořeňák z Kořence
u Boskovic. Komentovanou
ukázku zpracování lnu přadného, od počátečního lámání vysušeného stonku až ke konečnému tkaní plátna, doplňoval zpěv
a tanec mladých členů souboru,
oděných v krojích typických pro
region Blanenska. Svůj um zopakoval FS Kořeňák hodinu po
poledni.
O kousek dál byla k vidění replika splétacího stroje na lana
a provazy z 15. století. Jak stroj

funguje a z jakých materiálů se
provazy vyráběly názorně vysvětlil provazník Michal Mereďa
z HS Kirri. Děti si zkusily vázat
různé uzly, vynaložily své síly
při přetahování provazu nebo
si vystřelily z luku. Nejen ženy
přitáhla dobová kuchyně umístěná v centru tábora, kde byly
připravené ochutnávky receptů
s kopřivou, z nichž nejvíce zachutnala kopřivová limonáda.
Kopřiva dvoudomá je od pradávna využívána spíše v léčitelství a k výrobě přírodní kosmetiky, proto nechyběly vzorky
přírodního šamponu, tinktury
a sušená kopřiva na čaj.
Produkty z konopí setého jako
pivo, sušenky, oplatky, léčivé
masti, mýdlo a mnoho dalších byly k zakoupení u stánku
Mgr. Jana Víta ze spolku Konopa, který celý program zakončil
přednáškou v sále muzea. Jeho
posluchači se dozvěděli například to, že nejstarším hmotným
dokladem výroby provazu z konopí na světě se může pochlubit
Středočeský kraj, kde byl nalezen ve studni sedm tisíc let starý
kus provázku.
Ve dvoře muzea proběhla malá
upoutávka na nově připravované
muzeum harmonik. K příjem-

nému posezení u litovelského
piva a k ochutnávce mešních vín
z Kroměříže vyhrávali harmonikáři Arnošt Vogel z Haňovic,
Milan Vybíral z Choliny a krátce
i sběratel harmonik pan Jiří Sedláček z Litovle.
Iveta Vaňáková, Muzeum Litovel
Muzeum Litovel zve na novou výstavu k výročí litovelského cukrovaru
S přicházejícím podzimem vrcholí přípravy výstavy „150 let
cukrovaru v Litovli“.
Málokterý podnik v Litovli
ovlivnil přímo i nepřímo život tisíců lidí ve městě a jeho
okolí tak jako litovelský cukrovar. Výstava věnuje prostor
historii cukrovarského závodu,

postupné modernizaci výroby
hanáckého bílého zlata i tomu,
co s tím souviselo, a co tomu
předcházelo. Neboť bílý cukr by
nebyl bez cukrovaru, cukrovar
bez řepy, řepa bez rolníka, rolník bez půdy a potřeba nového
zdroje cukru bez embarga.
Jak se podařilo litovelskému
cukrovaru prorazit mezi vysokou konkurencí v dobách,
kdy naše země byla na vrcholu
cukrovarnického průmyslu? Jak
přečkal likvidaci desítek jiných
cukrovarů a kvóty EU? Možná
Vám na tyto otázky nebo i jiné
odpoví naše výstava. Navštívit
ji budete moci během otevírací
doby muzea od středy 13. 10. až
do konce letošního roku.
Těší se litovelští muzejníci

Vzpomínka na pana Přemysla Krbce *28. ledna 1940 – †31. srpna 2021
Drazí přátelé a pamětníci!
Dovolte mi spolu s Vámi zavzpomínat na zemřelého pana Přemysla Krbce.
Kdo z nás zanechá při svém rozloučení z tohoto světa takovou
vzácnou stopu svého životního

úsilí, dovednosti, společenského
a přátelského vyznání!
Ano, já osobně dlouhodobě se
chlubím, že jsem jeho blízký spoluživotní kamarád, od dětství
hned za startovní čarou našeho
života.
Měl jsem pět roků, když
se Přemek narodil jako
nejmladší dítě, bratr sestry Ludmily a bráchy
Dušana, v rodině Krbcových. Naši rodičové byli
vzájemně od mládí přáteli i v přátelském, krásném rodinném spolužití
třicátých let. Naši otcové

pracovali v Cukrovaru Litovel
a naši rodičové byli příznačně
v té době všichni čtyři významnými členy a aktéry Sokola od svého
dětství.
To je dnes asi neuvěřitelné udání skutečnosti, jejímuž významu
dnešní vnímání mladších generací
není k pochopení...
Zůstali jsme všichni celoživotními
souběžníky a já mám to štěstí, že
to dnes mohu připomenout, potvrdit a zdůraznit.
Od počátku své životní pouti jsme
zůstávali trvale ve spojení. Věřím,
že stejně jako my rodáci, budou na
něho krásně vzpomínat všichni ti,

kdož se s ním
setkali na jeho
široké, ano –
světové pouti!
S Vámi všemi
dnes k uctění
jeho památky
Zdeněk Braný.
Přemysl Krbec byl český gymnasta, který závodil za Československo na Letních olympijských
hrách 1964. Jeho nejsilnější disciplínou byl přeskok, ve kterém
se stal mistrem světa v roce 1962
a mistrem Evropy v roce 1963.
(zdroj: wikipedia.cz)
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Lichtenštejnský erb je zazděný v muzeu už 100 let
Za vyústěním dnešní ulice Dukelské u kruhového objezdu pokračovala jižní strana
Staroměstského náměstí domem č. 93 (parcela 232/1). V těchto místech stával dům
lovčího Petra, kterému král Jiří z Poděbrad
udělil listem z roku 1458 odměnu a privilegia za správu, věrnost a kultivaci královského lesa Doubrava, který sahal tehdy až
k hradbám města. Podle dr. Vlasty Kauerové zde v 17. století stála fara kostela sv.
Filipa a Jakuba. (Z této doby je i datace významné pískovcové památky – rok 1654.)
Po roce 1802 sem byl přenesen lazaret od
Pavlínky, po jeho zrušení se dům užíval
jako lidová tančírna a někdy i ke schůzím.
Koncem 19. století se tančírna změnila na
hostinec U Labutě s divadelním sálem.
Hrávali zde místní ochotníci i zájezdová
kočovná divadla.
Na přelomu 19. a 20. století byl hostinským
František Mauler, od roku 1904 František
Zerha, ten si přenesl svoji hostinskou koncesi
z domu č.102 (nedávno zrušené papírnictví
v ulici 1. máje). Před první světovou válkou byl hostinským Karel Kvapil. Dne
24. srpna 1921 hostinec U Labutě vyhořel, kamenná deska s erbem lovčího Petra byla umístěna v muzeu a zasazena do
zdi vpravo před vstupem do výstavních
prostor v 1. patře. (Karel Sedlák uváděl

inzerce

Nabízíme klece pro chov křepelek. Více
na www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz.
Doprava po celé ČR.

KAMENICTVÍ

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

v 50. letech 20. století, že kamenná deska
byla původně na domě č. 94 – Uničovské
předměstí – ve štítě východní zdi.) Fotografii původního umístění se nepodařilo
získat.
Na místě spáleniště vznikly dva nové domy
a hostinec už nebyl obnoven.
Ve 30. letech 20. století zde pak měl koloniál pan Oldřich Talaša.
Požádal jsem PhDr. Marka Vařeku, Ph.D.,
autora studií a monografií o Lichtenštejnech a Lichtenštejnsku, o nový výklad
k tomuto erbu. Dle jeho vyjádření jde o erb
knížete Karla I. z Lichtenštejna, zakladatele
knížecího rodu Lichtenštejnů.
„Původní erb rodu Lichtenštejnů se skládal
ze dvou vodorovných polí, horního zlatého
a spodního červeného. Od zisku knížecí nobilitace (povýšení do šlechtického stavu, často spojené s udělením titulu, hesla či erbu,
v tomto případě rok 1608, pozn. RoN) se
začal erb značně rozšiřovat a teprve roku
1614 (zisk Opavského knížectví) a 1623 (zisk
Krnovského knížectví) se sjednotil. Obě knížectví či vévodství se také dostala do erbu
Lichtenštejnů, kdy znak Opavy tvoří dvě
svislá pole se stříbrnou a červenou barvou.
Krnov symbolizuje zatočená zlatá trubka na
modrém poli. Knížecí štít je převýšen knížecí
korunou. Od roku 1622 se na některých ro-

Erb v Muzeu Litovel
dových erbech objevoval také Řád Zlatého
rouna. Po smrti knížete Karla v roce 1627
užíval jeho syn Karel Eusebius odlišnějšího
erbu, kde přidal hřeben rodu Boskoviců po
své matce. Větev nejmladšího bratra Karla I.
Gundakara z Lichtenštejna používala stejný
erb, který používá
rod do dnešní doby.
Kamenný erb v Litovli se skládá ze dvou
odlišných částí, podle kamene. Spodní
část, kde je paroží
a horního erbu. Podle
výše popsaných skutečností a vzhledem
k velkému množství
variant je to jedna
z možností popisu
erbu knížete Karla
z Lichtenštejna. Podle znaku města Krnova v rozmezí let
1623–1627.“
RoN

Ze společnosti
Byli oddáni
14. 8.
Eva Reková z Těšetic
		
a Jiří Vacek z Těšetic
11. 9.
Vendula Macurová z Olomouce
		
a Jan Skořepa z Olomouce
18. 9.
Jarmila Šafářová z Loštic
		
a František Kubíček z Loštic

Odešli
19. 8.
19. 8.
20. 8.

Josef Pospíšil z Měrotína (77 let)
Karel Vérosta z Pňovic (66 let)
Anna Chytilová z Litovle (82 let)

25. 8.
31. 8.
1. 9.
4. 9.
7. 9.
9. 9.
12. 9.
18. 9.
19. 9.

Martin Turan z Litovle (39 let)
Bohumila Dudová ze Sobáčova (88 let)
Josef Fišer z Litovle (88 let)
Pavel Sedlář ze Tří Dvorů (66 let)
Štěpánka Curtiová z Litovle (84 let)
Kateřina Nováková z Chořelic (33 let)
Ing. Ladislav Sova z Pňovic (81 let)
Anežka Dospivová z Rozvadovic (79 let)
Marie Debnárová z Litovle (81 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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Turistická sezona 2021 v litovelském Infocentru
Po dlouhých měsících se v květnu otevřel
divadelní sál Záložny a s ním dlouho odkládané představení Rodina je základ státu.
Nasadili jsme respirátory, vytáhli potvrzení
o bezinfekčnosti a vychutnali si kulturu, která nám tolik chyběla.
Tímto byla letošní divadelní sezona oficiálně
zahájená a na řadu přišlo i zahájení sezony
turistické. To se konalo 27. června a návštěvníci si měli možnost zdarma prohlédnout
litovelské památky a muzea, nebo se vydat
na pěší a cyklo trasy do přírody. Největším
lákadlem a zlatým hřebem celého dne byl
příjezd historického kočáru z muzea v Čechách pod Kosířem. Poté, co se koně napojili, mohla začít ukázka mazání kočárových
kol s barvitým výkladem pana Obra v dobovém kostýmu.
Spolu se začátkem turistické sezony se dočkalo město také nové naučné stezky, která turisty provede těmi nejzajímavějšími
památkami celé Litovle. Infocentrum připravilo také nové vizitky s motivem Gym-

názia Jana Opletala a radniční věže. Zájem
o ně byl tak velký, že se vizitky vyprodaly
již v půlce srpna. Nedostatek vizitek ale naštěstí trval pouze pár dnů a během celých
prázdnin se prodalo přes 1600 vizitek s litovelskými zajímavostmi. Zatímco si rodiče
kupovali v Infocentru oblíbené magnetky,
vizitky a známky, mohly si děti postavit dřevěný domeček, poskládat puzzle a dozvědět
se spoustu zajímavých informací v rámci
interaktivní výstavy Dřevo, dřívko, dřívečko
(viz foto).
Za zábavou ale děti mohly vyrazit i ven.
Na nástěnkách Městského klubu byly rozmístěny úkoly, které měly děti vyřešit a za
odměnu si mohly v Infocentru vyzvednout
malý dárek. Také měli naši malí cestovatelé možnost s Českou televizí Déčko Zastavit nečas. V Infocentru si vyzvedli list
moudrosti s kódem, který zadali na internet
a pomohli tak zachránit Stromděd, který
řídí počasí.
Počasí naštěstí přálo všem cyklovýletům,
které Infocentrum pořádalo. Během čtyř
výletů jsme Litovelským Pomoravím najeli přes sto kilometrů. Pro ty, kteří dávají
přednost turistice, byl připravený pěší výlet
k jeskyni Průchodnice. Možnost dozvědět
se něco nového o městě měli nejen Litoveláci. Z výkladu průvodkyně paní Elgnerové
v rámci pravidelných prohlídek Litovle se
mohli zájemci dozvědět například to, jak vznikl kopec s deštníkem u Uničovského rybníka.

O prázdninách se turistům také otevřela nejstarší gotická stavba v Litovli, kaple sv. Jiří. Největším lákadlem ovšem byla
prohlídka nejvyšší věže na Moravě, tedy
litovelské radnice. Poté, co turisté zdolali
174 schodů a pozdravili pana hlásného,
mohli se pokochat výhledem na Litovel
a okolí. Několika šťastlivcům se dokonce
otevřel výhled a uviděli i vysílač na Pradědu.
Další bohužel takové štěstí neměli a obrys
Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku si mohli pouze domýšlet. Těchto
nadšenců, kteří celý výstup zvládli, bylo přes
dva tisíce.
Srpnové večery se nesly v duchu hudebních
koncertů a na své si přišli příznivci všech
žánrů. Na nádvoří Městského klubu se vystřídaly folkové, rockové, bluesové i keltské
kapely. Hudbou jsme se symbolicky rozloučili i s turistickou sezonou. Dne 4. září
náměstí zaplnily stánky s občerstvením
a na pódiu se vystřídalo plno známých kapel. Kromě bohatého doprovodného programu byla pro návštěvníky otevřená také
radniční věž, čehož využilo přes 500 lidí.
Cestovat se ovšem dá za každého ročního
období. Dne 25. října slavíme Den informačních center a v jeho rámci nás můžete přijít
navštívit a odnést si tak drobný dárek. Budeme se na vás těšit a doufáme, že se připojíte
k více než 5 000 turistů, kteří do litovelského
Infocentra jen během července a srpna letos
zavítali.
TIC Litovel

v pondělí
25. října

LITOVEL

DROBNÝ DÁREK
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Stalo se v Litovli
• 170 let
Dne 20. 10. 1851 se narodil první český starosta Litovle Vácslav
Socha. Po skončených studiích
pracoval jako úředník cukrovaru
v Plaňanech, po vojně krátce
v Praze a v r. 1881 přišel do Litovle, kde se stal
účetním cukrovaru, později jeho ředitelem. Od
počátku se věnoval veřejné činnosti jako pokladník a jednatel Měšťanské besedy, kde založil
pěvecký odbor. Roku 1882 se přičinil o zřízení
české matiční školy v Litovli, stal se starostou
místního odboru Matice školské. Největších zásluh si získal jako člen národní „šestky“ v boji
o českou Litovel v roce 1899. Pro tyto zásluhy byl
zvolen prvním českým starostou města
(11. 1. 1900–27. 6. 1919), jímž zůstal až do prvních republikových voleb v r. 1919, byť v době světové války funkci nevykonával.
• 70 let
Dne 1. 10. 1951 zemřel v Novém Jičíně historik a farář Viktor Pinkava. Pohřben byl v Litovli, utajeně
v hrobce rodiny Dostálovy. Narodil
se 21. 7. 1868 v Litovli v početné
rodině obchodníka, studoval na gymnáziu v Olomouci a v Moravské Třebové. Odešel pak na teologii do
Vídně a konečně do biskupského ústavu v Litoměřicích. Po vysvěcení na kněze r. 1892 působil v duchovní službě v pražské diecézi ve středních a severních
Čechách. Hluboce se zajímal o historii střední Moravy.
V r. 1903 připravil pro edici Vlastivěda moravská
svazek Litovelský okres, byla to první česky psaná
historie našeho města. V r. 1927 vyšla jeho publikace
Hrady, zámky a tvrze moravské.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Připomeneme si sportovní
akce, kterých se zúčastnili
členové Seniorklubu Litovel. Dne 18. srpna Krajská rada seniorů (KRS)
Olomouckého kraje pořádala na hřišti Lokomotivy Olomouc sportovní
hry seniorů. Soutěžilo
39 sportovních družstev
v deseti soutěžních disciplínách. Litovel se umístila na
5. místě. Družstvo soutěžilo ve složení: Pouč Ladislav, Dolák Jiří, Vlček
Vladimír, Poučová Květuše a Kellnerová Jana.
Blahopřejeme.
Dne 30. srpna se konaly 5. sportovní hry seniorů v Litovli v areálu ZŠ Jungmannova.
V osmi soutěžních disciplínách soutěžilo
20 seniorů. Hodnotila se první tři místa u žen a tři
u mužů. Hostem byla předsedkyně KRS Milena
Hesová a ředitelka ZŠ Jungmannova Mgr. Eva
Hrachovcová. Hlavním sponzorem byla KRS
Olomouckého kraje. Pořadí soutěže mužů:
Čamek Josef, Anton Lubomír, Vlček Vladimír,
pořadí soutěže žen: Kellnerová Jana, Poučová
Květuše, Nevrlá Věra. Počasí nepřálo, sportovalo se za mírného deště. Celkem se zúčastnilo
41 seniorů. Od 1. do 6. září a od 7. do 12. září
se zúčastnili naši senioři autobusových zájezdů

do Tater, které pořádala KRS Ol. kraje. Celkem
se zúčastnilo 44 a 33 spokojených seniorů.
V pátek 10. září se naše sportovní družstvo
zúčastnilo 6. ročníku Zábřežského sedmiboje,
kde se z 23 družstev umístilo na 4. místě. Družstvo soutěžilo ve složení: Pouč Ladislav, Rozman Milan, Vlček Vladimír, Kellnerová Jana
a Poučová Květuše. Blahopřejeme.
Ve středu 15. září se uskutečnil výšlap. Jeli jsme
autobusem z Litovle do Luké, pak se šlo pěšky
přes Březinu, údolím Javoříčky kolem Panských rybníků až do Dolů a poté do Bouzova.
Trasa lehce náročná. Zúčastnilo se 9 turistů.
Trasa byla dlouhá 13 km. Dne 15. září se dále
konala akce KRS Olomouckého kraje Babička
roku, které se zúčastnilo 14 našich seniorů.
Na 30. září připravil Městský klub k Mezinárodnímu dni seniorů Večer světových muzikálů. O průběhu se dočtete příště.
Dne 7. října plánujeme zájezd do Moravského divadla Olomouc na operetu Cornevillské
zvonky. Informace ve vývěsce. Do termálních
lázní Velké Losiny pojedem 21. října a 11. listopadu. Informace opět ve vývěsce.
Těšíme se na setkání na pořádaných akcích. Všem přejeme zdravou pohodu.
mf

Kupte si bílou pastelku a podpořte nevidomé
Ve dnech 11. až 13. října proběhne 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka.
Symbolická bílá pastelka připomíná bílou hůl,
která není jen znakem slepoty, ale je hlavně
symbolem aktivního a důstojného života nevidomých. Sbírka podpoří služby, díky nimž
mohou nevidomí a těžce zrakově postižení vést
co nejvíce plnohodnotný život.
V tyto dny můžete v ulicích Litovle potkat
dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek 30 Kč odmění bílou pastelkou (s bílou
i barevnou tuhou). Je možno přispět také bezhotovostně prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách nebo na plakátech ke
sbírce. Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na
požádání předloží osvědčení o konání sbírky.
Výtěžek sbírky se využije na služby pro zrakově
postižené v celém Olomouckém kraji i mimo
něj. Podpoří služby, které poskytuje obecně
prospěšná společnost Tyfloservis a její zakladatel zapsaný spolek Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR. Regionální

střediska obou organizací sídlí v Olomouci na
adrese I. P. Pavlova 69 (tel: 585 428 111). Bezplatné služby jsou dostupné všem, kteří mají
v dospělém věku vážné potíže s viděním.
Tyfloservis pomáhá zrakově postiženým na
cestě k samostatnosti např. nácvikem orientace s bílou holí, nácvikem jakýchkoli sebeobslužných dovedností, učí nevidomé číst a psát
Braillovo bodové písmo a učí psát na klávesnici
počítače bez zrakové kontroly. Výuka probíhá
ambulantně nebo u klienta v domácím prostředí. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je
výběr vhodné optické pomůcky, pokud brýle
nepostačují.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v Olomouci nabízí zrakově postiženým širokou nabídku služeb a činností
sociálně-právním poradenstvím počínaje
a volnočasovými aktivitami konče. Výtěžek
sbírky se využije mimo jiné i na výcvik vodicích psů, odstraňování orientačních a informačních bariér i při vydávání časopisů pro
zrakově postižené.

Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo 87 777
nebo platbou na účet 8888332222/0800,
variabilní symbol 3286.

cena DMS je 60 Kč.

Vloni činil výtěžek sbírky v celé republice více
než 1 milion korun. Kvůli špatné epidemické situaci se studenti v Litovli do sbírky nemohli zapojit. Organizátoři děkují všem dárcům
i dobrovolníkům. Více informací na www.bilapastelka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz
Bc. Michaela Ševčíková
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Knihy na tento měsíc		
Ladislav Vrchovský – Stará fotografie
Příběh, inspirovaný skutečnými událostmi,
nám připomíná sílu lidských hodnot a také
odhodlání nepodlehnout žádnému zlu, ať už
je sebevětší.
Příběh Bedřicha, Jaroslava a Heleny začíná
v roce 1938 v Československu okupovaném
nacisty. V té době vznikl v protektorátu Čechy a Morava odboj proti hitlerovskému Německu – ilegální armáda a organizace Obrana národa. Co všechno se odehraje v životě
hlavních hrdinů a jak dopadne v této nelehké
době jejich přátelství?
Jason Matthews – Palác zrady
Držitel Edgar Award za špionážní román
Rudá volavka Jason Matthews přichází s dalším napínavým příběhem ruské tajné agentky
Dominiky Jegorovové a Natea Nashe ze CIA.
Dominika se vrací do Moskvy a je nucena
chránit muže, kterými pohrdá – Putinovy
oligarchy, podvodníky, gaunery. Nikdo však
netuší, že…

Vojtěch Bernatský – Tati, už tam budem ?
Děti Vojtěcha Bernatského pomalu
rostou, ale jak se zdá, z roztomilých
výtržností jen tak nevyrostou. Vtipný deník populárního sportovního
moderátora plný rodinných dobrodružství hledá odpovědi na zásadní
otázky: Lze jíst jako prase, když jíte
kuře? Dokážou si vaše děti zalehnout
oko? A kdo je naučil zrovna tohle slovo?!
Lisa Genova – Poslední věta
Ještě před osmi měsíci sklízel vynikající koncertní klavírista Richard ovace vestoje po celém světě. Dnes má ALS, amyotrofickou laterální sklerózu: ochrnula mu celá pravá paže a
nepohne prsty. Ztráta schopnosti pohybovat
rukou mu připadá jako smrt, k tomu ztráta
opravdové lásky a ještě rozvod – jeho rozvod?
Benjamin Bécue – Království Čurbeskov
Vítejte v království všeho nepořádku! Čurbeskov je plný
harampádí,
lidí i zvířat –
a některé z nich
dokážou najít
jen ti nejpozornější. Vydejte se
s dětmi objevovat ukryté věci na
zábavně ilustro-

Podzimní workshop na Šargouně
Zveme Vás v pátek 15. října od
16 hodin na Podzimní workshop
– květinové věnce z přírodnin.
Přijďte si s námi zpříjemnit podzimní chmurné dny a vyrobit
si podzimní věnec z přírodnin.
Odpočinout si od každodenních
starostí a ponořit se do kreativní
práce s tím, co nám v tomto období příroda nabízí.
Místo konání: IC CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun u Litovle.
Cena je 300 Kč.
Maximální kapacita je 10 účastníků, minimální počet pro konání je
5 účastníků.

novinky v litovelské knihovně

Přihlášky zasílejte do 11. října.
Další informace na e-mailu michaela.pavlikova@slunakov.cz
nebo telefonu 730 806 301
S sebou: zahradnické nůžky, materiál ke tvoření věnce, který
najdete okolo sebe – například
vratič, šípky, jeřabiny, hortenzie,
žaludy, kaštany, chmel, břečťan,
podzimní listí a další
V ceně: korpus na věnec, zapůjčení pracovních pomůcek, vlastnoručně vyrobený věnec, který
si odnesete, voňavý bylinkový čaj
k zahřátí a něco drobného k zakousnutí.
Michaela Pavlíková

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky

přijme na zástup učitele/ku 1. stupně ZŠ.
Nástup od 19. 10. 2021.
Předpokládaná délka zástupu je 6 týdnů, úvazek 0,59.
V případě zájmu volejte pro více informací na tel. číslo: 585 341 369
nebo pište na e-mail: zs.nasoburky@gmail.com.

vaných stranách, které vám pořádně zamotají
hlavu. Rozhodně to není tak jednoduché, jak
se může na první pohled zdát. Pozor, dá zabrat i rodičům!
Tove Janssonová – Kdo utěší Drobka?
Drobek je bázlivý tvoreček z muminího
světa. Děsí ho tma, hluční bambulové i zlé
morany. Všichni kolem se radují a užívají si
života. Jak rád by se Drobek s někým z nich
skamarádil. Chybí mu však odvaha. Nemá
nikoho, kdo by ho utěšil. A tak se smutně
vydá na pláž. A ejhle…
Michael Engler – Mokrozem/Suchozem
Lamar žije v zemi neustálého deště. Se svou
slepičkou Dolores zase konečně chtějí vidět
zpoza mraků slunce. V zemi sucha má oproti tomu Neneh a její lišák slunce plné zuby,
vždyť odpaří i poslední kapku vláhy. Potřebují
vodu! Všichni čtyři se vydávají na cestu různými směry a dobrodružství s překvapivým
výsledkem začíná pro oba hlavní hrdiny… os
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Misijní dny DobroLitovel
Ve dnech 13. a 14. srpna se v Litovli konala akce, která možná
některé překvapila, jiné oslovila –
misijní dny DobroLitovel. Jejich
hlavním tématem bylo smíření,
smíření v rodině, ve společnosti,
mezi církvemi…
Křesťanství je s naší historií spojeno více než 1 000 let, mezi národy blízkého východu a později Evropy už více jak 2 000 let.
V minulých stoletích bylo doslova
hybatelem dějinných událostí. Je
proto pochopitelné, že je řada lidí,
kteří buď chtějí poznat historii,
nebo mají jinou motivaci a chtějí
přečíst bibli – nazývanou „kniha
knih“. A tady je třeba říci, že i když
jsou dnes dostupné překlady bible
v jazyce 21. století, není vůbec jednoduché bibli přečíst a správně si
její obsah vyložit.
Proč o tom hovoříme? Misijní dny v Litovli byly výjimečné
v tom, že Litovel byla vybrána spolu s dalšími třemi městy
v republice k jejich pořádání. Svojí
návštěvou nás poctil Pavol Strežo,
křesťanský misionář ze Slovenské
republiky. Jeho velkým přínosem
a tím, co mu přináší ohlas je, že
dokáže podat poselství nového
i starého zákona (tedy bibli) v podobě srozumitelné současnému,
i nevěřícímu posluchači. Dokáže předložit přesvědčivé příběhy
ze života, vést k zamyšlení nad
řadou otázek našeho žití, sdělit i názory, které nás tak trochu
„nadzvedly“, ale hlavně šířit naději
ve víře… Jak málo dnes slyšíme
„Miluj bližního svého…“ snad
proto nám pozitivní naladění

v rodinách, práci i všeobecné dobro ve společnosti schází.
Mohli jsme se o tom přesvědčit na
řadě přednášek pořádaných v pátek pro věřící a organizátory akce,
v sobotu pak pro celou veřejnost.
Tématy přednášek bylo:
Odpuštění a smíření v rodinách
a církvi (P. Strežo a L. Haltofová), Šťáva pro manželství (manž.
Čtvrtlíkovi), Všechno zkoumejte
a dobrého se držte (Pavol Strežo),
Otevřeně o sexualitě nejen pro
mladé (Pavol Strežo).
Jak možná i dodatečně naznáte,
témata byla opravdu zajímavá
a je škoda, že se jich neúčastnilo
více občanů Litovle.
Misijní dny doprovázel další
program. My věřící jsme se za
zdar akce modlili a prosili o požehnání v nepřetržitém řetězci
modliteb. Program pro nejmenší děti se konal v církevní školce
Svatojánek, v Light foot bistru
mohly dostat Dobrozmrzlinu
a Dobrotříšť zdarma. V parku
před Muzeem se pro starší děti
pořádala Zábavná olympiáda.
Hlavní cenou v losování byla
projížďka kabrioletem.
Celou misií nás doprovázely hudební chvály, svůj stánek měly
u náměstí v Husově ulici.
Dopoledne byl na náměstí pořádán Dobročinný blešák, jehož
výnos byl věnován na pomoc se
zajištěním bydlení pro matku
samoživitelku. Díky větším finančním darům se podařilo vybrat částku necelých 50 tis. Kč.
Byl zde také stánek s křesťanskou literaturou, tu jste mohli

dostat zdarma. Nechyběl
stánek duchovní pomoci,
tady jste se mohli svěřit
se svými životními trablemi, hledat odpovědi
a podporu.
Stánek DobroKávy byl
po celý den provozován před knihkupectvím
pana Lindušky. Tady byla
DobroKáva pro všechny účastníky misie zdarma, celkem bylo podáno
150 porcí kávy. Cenou za
kávu byl dobrý skutek, který jste chtěli vykonat pro
své bližní, pro připomenutí
zapsaný na proužek papíru. Je škoda, že někteří
návštěvníci akce pochopili dobrý skutek jako skutek, který je
třeba vykonat pro církev a snad
je to odradilo, aby stánek DobroKávy navštívili. Není tomu
tak, jde o dobrý skutek vykonaný pro bližní.
Misijní den vyvrcholil po
20. hodině. Pan místostarosta Mgr. Lubomír Broza přijal
požehnání celému městu Litovli. Zástupci Římskokatolické
církve a Církve Československé
husitské si vzájemně žehnali
a odpouštěli, společně pak
žehnali všem ve městě, zejména
učitelům a lékařům.
Vystoupení hudební skupiny Timothy (SK) přivedlo publikum
ke chválám a modlitbám.
Pořadatelé misijních dnů byli:
Společenství Light space, Římskokatolická farnost Litovel,
Husův sbor Litovel, Mariiny

misijní ostrůvky a další církve
a společenství, za finanční podpory nadace Credo.
Misijní dny byly pro nás věřící
naplněné radostí a požehnané,
jsme vděčni za znovuobjevení
bratrství mezi církvemi a doufáme v uspořádání dalšího ročníku.
Dobrokáva je s námi
Myšlenka DobroKávy si nás
všechny získala, nadále je
v Husově sboru v Litovli pro
veřejnost připravována každou
středu a sobotu od 13.00 do
17.00 hodin. Projekt DobroKávy
uvedl v život pan Libor Hoření,
DobroKávu podává na Zelném
trhu v Brně. Poslání DobroKávy
– káva zdarma za vykonání dobrého skutku – nadchlo bratra Jaroslava Rysa, získal pro ni celou
naši obec a projekt DobroKávy
se svolením pana Hořeního nyní
realizujeme v Husově sboru
v Litovli od května 2021. S původním záměrem projektu se
nám současně otevřel prostor
pro komunikaci s veřejností
a představení našeho Husova
sboru.
DobroKáva byla také inspirací
pro název misijních dnů v Litovli pořádaných 13. a 14. srpna:
DobroLitovel.
Potěšil nás velký zájem v době
pořádání Dne evropského dědictví dne 5. září, kdy do našeho
kostela na Dobrou Kávu zavítalo
až 50 návštěvníků. Kávu podávala sestra Alena Macková, které
tento den přinesl i řadu příležitostí k rozmluvě s návštěvníky.
Jak nám sdělila, byli to lidé hledající, kteří se často i svěřovali se
svými životními problémy…
Je třeba uvést, že sponzorem
DobroKávy byl a je náš bratr Jaroslav Rys. Velké díky!
Za NO J. M. a spol.
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„Život je více nežli jen pokrm“. O faráři Přemyslu Dostálovi ke 100. výročí
jeho narození.

P

ohnutý život faráře Církve
československé husitské Přemysla Dostála je provázán s Litovelskem od jeho narození. Přímo
v Litovli studoval, byl za 2. světové války zatčen a opakovaně zde
zastával službu duchovního.

Přemysl Dostál se narodil
20. dubna 1921 ve Střelicích na
Litovelsku jako syn hajného.
Dětství a mládí prožil v rodné
vsi, kde navštěvoval obecnou
školu. Středoškolská studia absolvoval na reálném gymnáziu
v Litovli. Právě zde byl coby
oktaván 19. dubna 1940 ještě
se spolužáky Miroslavem Valachem a Milanem Schmalzem
zatčen. Podle závěrečné zprávy olomouckého gestapa měli
po složení písemné maturitní
zkoušky 11. dubna 1940 žáci
českého reálného gymnázia
v Litovli obtěžovat a slovně
zaútočit na mládež ze Svazu
německých dívek a z Hitlerjugend. Na etnickou Němku
Helgu Mekiska údajně mimo
jiné pokřikovali: „Jdi do prdele s
těmi tvými bílými punčochami!“
Když se člen Hitlerjugend Leopold Porubka pokoušel zjistit
jejich totožnost, měl Přemysl
Dostál jako vůdce skupiny českých studentů volat na své kamarády: „Shoďte ho z kola, zbijte ho, nedovolte mu odjet.“ Po
udání oktavánů byl s událostmi seznámen ředitel gymnázia, kterému bylo uloženo, aby
co nejpřísněji varoval všechny
žáky 8. třídy s tím, že případné opakování tohoto chování
by znamenalo uzavření školy
a zásah tajné státní policie. Prozatím byli předběžně zadrženi
pouze zmiňovaní tři žáci gymnázia, kteří byli z exemplárních

důvodů ponecháni v ochranné
vazbě, aby se pro příště předešlo
podobným událostem.
V ochranné vazbě v bývalé
posádkové věznici v Olomouci strávil Přemysl Dostál půl
druhého měsíce. Po propuštění
nemohl studia dokončit, neboť
byl vyloučen ze všech středních
veřejných škol. Po schválení žádosti podané na Zemský úřad
v Brně mu ale bylo povoleno privátně složit maturitní zkoušku.
Ve školním roce 1940/1941 nastoupil do Bohoslovecké koleje a připravoval se na kněžské
povolání. V Církvi československé (od r. 1971 Církvi československé husitské) Přemysl
vyrůstal od narození, v Litovli
pod duchovním vedením faráře
Františka Dokoupila. V koleji
9. listopadu 1942 složil první
odbornou zkoušku bohosloveckou. Ještě v listopadu ale musel
studia přerušit, protože byl přikázán jako lesní dělník na nucené práce v Alejském revíru,
který se tehdy rozprostíral již za
hranicemi protektorátu. V tomto ohledu měl štěstí, neboť jeho
spolužák z Litovle Josef Bezděčka, s kterým se potkal rovněž
v jednom ročníku bohoslovecké
výchovy, byl pracovně nuceně
nasazen až za polárním kruhem v Norsku. Díky krokům,
jež církev podnikla v jeho prospěch, se v říjnu 1943 podařilo
bohoslovce Dostála z nuceného
nasazení vyreklamovat a vysvětit jej na kněze. Svěcení v Husově sboru v Olomouci vykonal
12. září 1943 biskup Josef Rostislav Stejskal.
Na první duchovenské místo byl od září 1943 ustanoven
v Kroměříži. O tamní farnost
pečoval i po svém přidělení do

P. Dostál s biskupem Hníkem mezi dětmi docházejícími na náboženství, 2. pol. 50. let

Střelic u Brna. Od
září 1944 byl přeložen
do Litovle, kde působil jako zástupce faráře do září 1945. Po
absolvování vojenské
služby (1. 10. 1945 –
4. 5. 1946) byl jmenován pomocným duchovním v Olomouci
s úkolem organizovat
náboženskou
obec
Rýmařov. Po státním
schválení této farnosti byl jmenován
jejím prvním farářem. Dne 8. července
1947 uzavřel sňatek
s Jiřinou, rozenou
Šustkovou. Manželství bylo požehnáno
narozením dcery Alice (*1950). V srpnu
1949 byl přeložen do Přerova
a v listopadu 1950 znovu do
Litovle, kde sloužil až do své
smrti. Ve svém rodném kraji
byl opakovaně jmenován inspektorem sborové a náboženské výchovy. Funkci vykonával až do roku 1962, kdy byla
z rozhodnutí církevního referátu Krajského národního výboru
v Ostravě zrušena.
Dostálovo časté překládání minimálně v Rýmařově souviselo
s jeho charakteristickým přístupem k duchovní správě svěřené
obce. V červnu 1949 rozeslal
svým farníkům pastorační dotazník, ve kterém zjišťoval jejich
motivace pro víru v Boha. Další
otázky směřovaly k modlitbě,
niternosti víry, četbě Bible, věčnému životu, rozhodování se
v životních situacích podle víry
atd. Na dotazník, jehož anonymní výsledky farář využil pro
svou práci „Religiozita pohraničí“, kterou v roce 1949 publikoval na pokračování časopis Svoboda svědomí, bylo okresním
velitelstvím Sboru národní bezpečnosti upozorněno krajské
velitelství Státní bezpečnosti. To
se pak již postaralo o farářovo
přeložení.
Po roce 1945 začal Přemysl Dostál studovat na obnovené Husově československé evangelické
fakultě bohoslovecké v Praze,
na které v roce 1948, respektive
1949 složil první a druhou státní zkoušku. Po zřízení Husovy
československé bohoslovecké
fakulty (1950) v teologickém
studiu pokračoval. Na katedře
sociální teologie, kterou vedl

František M. Hník, předložil
a obhájil svou disertační práci s názvem „Sociální důsledky křesťanství“. Po rigorózních
zkouškách byl 18. prosince 1952
promován na doktora teologie
a stal se jedním z prvních doktorandů samostatné fakulty.
V roce 1962 se u Přemysla Dostála projevila zhoubná krevní
choroba, se kterou houževnatě
zápasil až do posledních okamžiků života. O tomto pětiletém zápase a vyrovnávání se
křesťana se smrtí zanechal hluboké svědectví v podobě několika studií posmrtně otištěných
v Theologické revue, které byly
v roce 1996 vydány knižně pod
názvem „Život je více nežli jen
pokrm“. Kniha byla opatřena
předmluvou biskupa Vlastimila Zítka a doslovem psychologa
Jaro Křivohlavého, který jeden
z Dostálových textů, „Život je
víc nežli pokrm (Vita humana – theologiae repetilo)“, znal
již z doby jeho vzniku. Opisoval jej a rozesílal okruhu přátel.
Farář Přemysl Dostál již od diagnostikování své nemoci věděl,
kolik času má ještě vyměřeno.
Se smrtí se smiřoval a připravoval se na ni. Zavolán z tohoto
světa, v němž žil bez nenávisti
k lidem, ze středu svých drahých a s vděčností za 46 let
vezdejšího života byl 16. října
1967. (Tato slova Přemysl Dostál sám zformuloval pro své
parte.) Pohřební rozloučení se
konalo 19. října 1967 v Husově
sboru v Olomouci.
Martin Jindra,
ÚAM CČSH a ÚSTR

12 / KULTURA

Městský klub Litovel

10

• 1. 10.–24. 11. ŠKOLA STARÝCH ČASŮ
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava prezentující školu našich babiček a dědečků převážně z dob první
republiky.
• 9. 9.–22. 10. VÝSTAVA BRATRŮ BEZDĚČKOVÝCH
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,
SO 10–13 hod. Vstupné dobrovolné.
Společná výstava fotografií a obrazů.
• úterý 5. 10. KINO: SNĚŽNÝ KLUK
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaná dobrodružná komedie od tvůrců filmu Jak vycvičit draka. Promítání pro školní družiny a veřejnost.
• středa 6. 10. KINO: PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Česká filmová komedie dle stejnojmenné knižní předlohy natočená autorem knihy a režisérem Patrikem Hartlem. V hlavní roli: Martin Pechlát,
David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann.
• pátek 8. 10. I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč.
Vstup pouze ve společenském oblečení!
• pondělí 11. 10. KOČKA V OREGÁNU – náhradní termín za 2. 2. 2021
Velký sál Záložny, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Bárou Hrzánovou, Radkem Holubem, Klárou Cibulkovou a Zdeňkem Velenem.
• úterý 12. 10. ADAM MALÍK A ADAM FARANA
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Klarinet a klavír, koncert v rámci KPH.
• čtvrtek 14. 10. ČECHOMOR – náhradní termín za 22. 4. 2021
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 500 Kč, na místě +50 Kč.
Koncert české hudební skupiny hrající v originálním pojetí české, moravské
a slovenské lidové písně.
• úterý 19. 10. SKLENĚNÝ STROP
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Tatianou Dykovou, Jiřím Langmajerem a Vincentem
Navrátilem/ Vladimírem Pokorným.
• úterý 26. 10. PAVEL BOŘKOVEC QUARTET – náhradní termín
za 22. 5. 2020
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Vystoupí: Alexey Aslamas (housle), Ondřej Hás (housle), Matěj Kroupa (viola) a Štěpán Drtina (violoncello), koncert v rámci KPH.
PŘIPRAVUJEME:
2. 11. TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI (beseda s Václavem Arnošem)
10. 11. OLYMPIC (koncert)
11. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
18. 11. FANTASTICKÁ ŽENA (divadelní představení)
26. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
30. 11. DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA (vánoční koncert)
Změna programu vyhrazena.
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel.
Tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

V té hříšné stodole, nahoře i dole...
Skupina Čechomor v roce 2018
oslavila třicet let
od svého vzniku. Své příznivce
i respekt kritiků
si skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou
interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou
lidové písničky.
Od přelomového
roku 2001, kdy
Čechomor získal
tři ceny Anděl (jako skupina
roku, za album Proměny i za
stejnojmennou skladbu), uběhlo 17 let. Skupina za tu dobu
koncertovala nejen doma a na
Slovensku, ale i v celé Evropě,
procestovala Severní Ameriku,
Austrálii i Asii. Spolupracovala
s několika výraznými hudebními producenty (např. Ben
Mendelson, Gerry Leonard),
vystupovala společně s několika symfonickými tělesy, japonským hudebníkem Joji Hirotou,
s americkou písničkářkou Su-

zanne Vega a spoustou dalších.
Hudebníci seskupení kolem
lídrů skupiny Františka Černého a Karla Holase s hostující
zpěvačkou Martinou Pártlovou
v posledních letech výrazně
pracovali na novém modernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také na novém repertoáru.
Je toho důkazem i řadové album
Nadechnutí (2018). Koncert
této skvělé české skupiny můžete navštívit ve čtvrtek 14. října 2021 od 19 hodin ve Velkém
sále Záložny v Litovli.
MK

Komedie Kočka v oregánu
Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií
nabízí spoustu humoru i vážného citu a velké příležitosti pro
výjimečně obsazený čtyřlístek
herců. Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou
zemitostí, dávné ambice, sny,
touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na tak pestré
paletě témat staví
tato konverzačněsituační komedie,
která zdaleka nepojmenovává jen
humorné aspekty
naší současnosti,
ale staví i na precizních dialozích.
Velkoměstští intelektuálové Emily
a Oliver (Klára Cibulková a Zdeněk
Velen), topící se
ve vlastní minulosti i obsesích, se
stěhují pryč z Londýna, aby nasáli
klid „skutečných
lidí“. Velmi brzy se
zde však střetávají
s
maloměstskou
realitou, když na

zahradu přizvou sousedský pár
Dawn s Alanem (Bára Hrzánová, Radek Holub), kteří by místo
debat o umění či moderní levici
raději diskutovali na téma pivo
a fotbal.
Jak sousedské soužití dopadne
a jaké tajemství a osudy provází každou z rodin můžete vidět
v pondělí 11. října.
MK
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Koncert Adama Malíka a Adama Farany
ADAM MALÍK začínal s hrou na
flétnu na ZUŠ v 6 letech. Studoval
u známého jazzového kytaristy
Richarda Kroczka (otce zakládajícího člena skupiny Buty), který
se o něm vyjádřil jako o největším talentu, který kdy učil. Byl
soukromým žákem klarinetisty
PhD. Igora Františáka. Studoval
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě klasickou kytaru a je absolventem JAMU v Brně na klarinet.
Zúčastnil se také několikrát mezinárodních klarinetových interpretačních kurzů na FU Ostrav-

ské univerzity. Absolvoval letní
jazzové interpretační kurzy hry
na kytaru v Bratislavě. Účastnil
se mnoha národních i mezinárodních soutěží jak na kytaru,
tak i klarinet, kde několikrát
zvítězil. Byl členem Moravské
filharmonie Olomouc. Vyučoval
hru na kytaru nejdříve na ZUŠ
v Ostravě-Polance n. Odrou
a poté na ZUŠ Prosek. V letech
2009–2014 byl frontmanem
úspěšné kapely Black Roll, která
získala spoustu významných ocenění. Od r. 2010 je managerem a
kytaristou kapely AC/CZ (AC/
DC revival). Byl pozván na turné
americké kapely Againts The Wall
a založil nový projekt s názvem
BAROCK. Je také producentem
a kytaristou kapely mladé zpěvačky ELLY. Spolupracuje také
s přední operní pěvkyní Evou
Urbanovou s projektem BAROCK, který jste mohli navštívit i u nás v Litovli. Několikrát natáčel pro Český
rozhlas, Českou televizi a další.

ADAM FARANA vystudoval hru
na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a dále na Fakultě
umění Ostravské univerzity pod
vedením vynikajících pedagogů
– Xenie Hranické a našeho předního současného pianisty Ivo Kahánka. Během studia absolvoval
rovněž stáž na Hudební akademii
v Katovicích a mistrovské kurzy
u E. Indjice, P. Jasmina, J. Stompela, M. Primačenko, I. Kahánka,
I. Klánského, M. Tugendliebové
a dalších. Od dětství se pravidelně účastnil národních
i mezinárodních klavírních
soutěží, ze kterých si často odvezl přední ocenění (např.
Amadeus, Prague Junior Note,
Beethovenův Hradec, Soutěž
konzervatoří, Concorso Pianistico Internazionale „Roma“
a jiné). Řadu let se též úspěšně
věnuje komorní hře – především
v rámci klavírního dua. Jeho stálým pracovním působištěm je od
roku 2011 Janáčkova konzervatoř
v Ostravě, kde vykonává funkci

Komedie i nahořklá groteska
Sněžný kluk
Dívka s exotickým jménem Yi
má problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, nebo
příšerně štve. Útěchu nachází
v bunkru na střeše svého domu,
kde se na svět dá aspoň koukat
s nadhledem. Jednoho dne však
ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z
níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat
Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž domovem
těchto bájných himálájských
monster a mladý yetti netouží po ničem jiném než se tam
vrátit. Jenže jak má tenhle mýty
opředený tvor urazit stovky kilometrů, aniž by si ho někdo
všiml? Diskrétnost je důležitá
i kvůli tomu, že po něm pátrá nechutně bohatý sběratel
kuriozit Burnish, který ho
už jednou chytil a pak ho
jeho neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou
ruku Everestovi podá právě
Yi se svými dvěma kamarády. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit
sněžného kluka domů,
jim bude napínavá cesta
plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až
na nejvyšší místo na Zemi.

korepetitora tanečního, dechového a hudebně-dramatického
oddělení. V současné době je
i odborným asistentem korepetice na Fakultě umění Ostravské
univerzity. Příležitostně se rovněž účastní hudebních projektů
jako hráč na klávesové nástroje
v multižánrových uskupeních
a jako studiový hráč.
Koncert hudebníků můžete navštívit v úterý 12. října v Koncertním sále Městského klubu.
MK

inzerce

Jak animovaná dobrodružná
rodinná komedie dopadne,
můžete vidět v úterý 5. října od
14 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli.
Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Nahořklá groteska o čtyřech kamarádech, kteří se rozhodnou
řešit svou krizi středního věku
provokativní hrou. Při setkání
na třídním srazu dvacet let po
maturitě dojdou k závěru, že jejich životy jsou na hony vzdálené představám, které o nich měli
na gymnáziu. A tak si společně
vymyslí úkoly pro osvěžení dávné odvahy a svobodomyslnosti.
Co je náročnější? Svléknout se
na veřejnosti donaha, nebo říkat
za všech okolností pravdu? MK

Hledáme zaměstnance
do nové restaurace
McDonald’s
Litovel-Unčovice!
V říjnu otevíráme novou restauraci Litovel-Unčovice!
Pojďte s námi otevřít novou restauraci v blízkosti bydliště.
Není potřeba praxe, vše vás naučíme. Vhodné i pro letošní
absolventy. Ke své mzdě navíc dostanete NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK!

Pokud vás nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat
na telefonním čísle +420 722 964 479
nebo e-mailem na lucie.urbanova@cz.mcd.com.

Nabor_Litovel_hrany_A5_0921.indd 1
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Mateřské centrum Rybička

Letní tábory DDM Litovel bavily

JAK SE NEZBLÁZNIT, KDYŽ ŽIVOT NEJDE TAK, JAK JSME ZVYKLÍ
• středa 6. 10. od 16 hodin
Přednáška Mgr. J. Haldy pro rodiče. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit
předem. Cena jednotlivci 150 Kč, manželský pár 200 Kč.

O letních prázdninách uspořádal
Dům dětí a mládeže Litovel celkem 12 táborů pro děti a mládež.
Z toho osm bylo příměstských
a čtyři pobytové.
Navzdory opatřením a nejistotě,
zda a za jakých podmínek budeme moci tábory realizovat, nakonec vše klaplo. Snad i díky štěstí
a našemu odhodlání se realizovaly
všechny plánované tábory, které
byly plně obsazeny.
Tábory jsou v naší nabídce každoročně a jsme rádi, že děti se opakovaně vracejí a nováčci přibývají.
Nabídka táborů byla pestrá a každý si mohl vybrat, co je mu blízké.
Příměstské tábory byly zaměřeny např. přírodovědně, tanečně,
sportovně, pohádkově, nechybělo
kuchtění, vaření a spousta dalších
témat.
V rámci námi pořádaných táborů jsme dětem připravili mnoho
zajímavých výletů, např. do Filmového ateliéru Uzel Zlín, Jump
Academy Olomouc, Záchranné
stanice volně žijících zvířat v Pateříně, Papouščí ZOO v Bošovicích
a mnoho dalších.

Přímo v Litovli jsme zažili skvělý
program díky Litovelské kavárně
a jejím workshopům, vodní dovádění v IN LIFE kemp Litovel,
Jumping Litovel, prohlídku stanice Městské policie Litovel a hasičské zbrojnice Litovel.
Nechybělo výtvarné tvoření, pohybové a klasické tábornické hry.
Na pobytových táborech děti
zažily, jak to chodí na Divokém
západě nebo si vyzkoušely, jaké
to je být indiány, nechybělo ani
Taneční soustředění TS KASTER.
Tradiční tábor pro osoby se znevýhodněním nám opět ukázal, že
zázraky se dějí a děti a lidé, kteří
mají hendikep, se mohou za pomoci kamarádů a asistentů účastnit táborového dění stejně jako
ostatní.
Děkujeme všem – dětem, vedoucím, instruktorům, kuchařkám,
zkrátka všem zúčastněným a zainteresovaným – za hladký průběh
a skvělou náplň táborů.
Na závěr přidám svou oblíbenou
větu: „Kdyby nebyly skvělé děti, nebyl by skvělý tábor.“
Za DDM Litovel Šárka Grunová

omezovat, odrazovat rodiny od
účasti na táboře, ale opak je pravdou.
Naše prostory praskaly téměř ve
švech. První týden s tématem
Honba za pokladem si užilo 21
dětí. Děti si užily virtuálního
cestování – prstem po mapě,
dozvěděly se mnoho zajímavostí, zvládly mnohé překážky při
pomoci pomatenému archeologovi, který zapomněl, kde svůj
poklad nechal.
Druhý týden, tentokrát pro menší děti s tématem Včelí medvídci,
si opravdu s velkým nasazením
užilo 21 dětí. Třetí týden s tématem Pirátská výprava pro 25
dětí proběhl ve znamení mořeplavby. Děti pracovaly s mapou
a opět zažily mnohá překvapení. Na konci zase našly poklad.

V posledním týdnu s tématem Ať
žijí duchové nás navštívil šlechtic
Brtník z Brtníku s dcerou Leontýnkou a svým sluhou, také jsme
potkali vodníka, který přišel
o rybník, naštěstí jej děti mohly
nasměrovat k novému obydlí,
když v Litovli máme hned dva
a prý volné.
Všechny týdny proběhly opět
s radostí, bez úrazů, s velkým
nasazením jak od dětí, tak i vedoucích.
Je radost vidět většinu dětí rok
co rok, moci pozorovat jak rostou a jak jsou čím dál šikovnější. Samozřejmě mám radost
i z těch, kteří se letos přihlásili poprvé, mohu doufat, že i je
budu moci dalších pár let provázet a sdílet s nimi jejich radosti.
Jarmila Dospivová, animátor MC

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
BAZAR DĚTSKÝCH HRAČEK A KNIH – PRODEJ OD MAMINEK
Prodej hraček, dětských her, dětských knížek ad. Pokud chcete prodávat,
přihlaste se v MC.

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU
děti 1–2 roky
4. 10., 9.30–10.30 hodin
PONDĚLÍ
9.30–10.30
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
		-cvičení, zpívání, výtvarné tvoření, pohádky pro
		
malé děti. Pro děti od 1 do 2 let. Cena 70 Kč.
ÚTERÝ
8.30–11.30
MINIŠKOLKA
		-příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
STŘEDA
9.30–11.00
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
		-cvičení, zpívání, výtvarné tvoření, pohádky pro
		
malé děti. Pro děti od 2 do 3 let. Cena 70 Kč.
19.00–20.00
CVIČENÍ S DENISOU. Cena 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30
MINIŠKOLKA
		-příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
ODPOLEDNE
PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP (1x za měsíc)
PÁTEK
8.30–11.30
MINIŠKOLKA
		-příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.

Ohlédnutí za tábory v MC Rybička
Letos již druhým rokem probíhají v době letních prázdnin
v MC Rybička příměstské tábory, které jsou podpořené
z projektu MAS Moravská cesta
v rámci Operačního programu
zaměstnanost. Letní příměstské tábory při MC Rybička Reg.

č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0014286.
Stejně tak se již kolem nás druhým rokem stále vznáší hrozba
Covidu a jeho dopadu na průběh
táborů, různých opatření, ať je to
měření teploty, testování atd. To
vše by se dalo říct, že nás bude
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Tři pedagožky na Maltě
Projekt Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu
Litovel
Na konci školního roku a začátkem prázdnin si tři členky
pedagogického
sboru,
S. Rozsypalová, M. Barvířová a
M. Holadová, vyměnily pozice
se žáky a zasedly do lavic jazy-

kové
školy
na ostrově ve
Středozemním moři...
Zúčastnily jsme se projektu, který je
součástí programu Erasmus+
Evropské unie. Jeho hlavním
cílem na naší škole je zvýšení jazykové připravenosti
pedagogů a podpora případné další mezinárodní spolupráce gymnázia. Vzhledem

k nepříznivému vývoji
epidemiologické situace
byl tento malebný středomořský ostrov jedinou možnou destinací,
kam se mohlo vyjet. Na
Maltě jsme absolvovaly
14denní kurz anglického jazyka a procestovaly
velkou část ostrova. Seznamovaly jsme se tak
s tamní kulturou, historií,
s lidmi mnoha národností a poznávaly přírodní
krásy.
Pojďte se s námi podívat na zajímavosti tohoto malého souostroví
ve Středozemním moři,
které se skládá z ostrovů
Malta, Gozo a Comino. Maltskou republiku obývá téměř
půl milionu obyvatel a je nejmenší členskou zemí Evropské
unie. Největší ostrov Malta je
dlouhý pouhých 27 km a široký
14,5 km. Je zde údajně 365 kostelů, takže Malťané mohou chodit každý den do jiného. Hlav-

ním městem je Valletta, která
je opevněná jako bitevní loď.
Nádherné je koupání v azurové vodě Blue Lagoon u ostrova
Comino na západě, projíždění
jeskyněmi Blue Grotto na jihu
a procházení historií dýchajícími městy.
Foto a text: S. Rozsypalová

Projektové dny pro děti mají úspěch. V létě se jich uskutečnilo 13!
První pomoc, hra na dobové nástroje, tanec, péče o zvířata či
hanácký kroj, to a ještě mnohem
více bylo na programu projektových dnů, které pro děti uspořádaly neziskové organizace či
mateřská centra ve spolupráci
s MAS Moravská cesta. K radosti
organizátorů se akce v regionu
setkávají se skvělým ohlasem.
Jen během letních měsíců se jich
uskutečnilo celkem 13.
Do projektových dnů se zapojila
celá řada spolků. Chovatelé ze
Štěpánova ukázali dětem, jak se
mají správně postarat o králíka,

prozradili také, co všechno je
důležité při chovu sportovního
druhu těchto zvířat. Přednášku
o volně žijících a domácích zvířatech a rostlinách v našem kraji
i s výrobou zvířátek z přírodnin
uspořádalo ZD Unčovice. Na
zmiňovanou první pomoc se zaměřil spolek Haňovští z Haňovic, ale také TJ Sokol Vilémov,
který pozval děti rovněž na dílny s hudební tematikou. „Děti
se dozvěděly o historii orffových
nástrojů. Měly možnost důkladně si prohlédnout a osahat tyto
nástroje, mezi něž se řadí bubínek, tamburína, ozvučná dřívka,
triangl, činely, chřestidlo,
rolničky či xylofon,“ upřesnila projektová manažerka z MAS Moravská cesta
Veronika Ondřejová, která má organizování projektových dnů na starosti.
Hudebním nástrojům se
věnovalo také rodinné
a komunitní centrum
Housátko z Nákla. Ve
stejné obci působí i národopisný soubor Pantla.
I ten využil nabídky projektových dnů a seznámil
malé zvědavce s velikonočními zvyky, v dílnách
si pak děti mohly vyrobit

vlastní propriety,
dokonce i upéct
perníčky. Muzikoterapie působí
blahodárně i na
děti, potvrzuje to
i spolek Rozsvišť
z Horky nad Moravou, který hudební terapii zařadil
do svého programu. Celkem čtyři
projektové dny uspořádal Orel
z Nákla. Pod vedením Marie
Turkové se děti dozvídaly o drhání a trávování, hanáckých krojích či chovu poníků, vyzkoušely
si i první taneční kroky a naučily
se jednoduchou choreografii.
MAS Moravská cesta nabízí
neziskovým organizacím nebo
mateřským centrům spolupráci
na přípravě projektových dnů
i nadále. Při splnění určitých
podmínek jim proplatí náklady. „Přihlaste se, pokud máte
zájem,“ vzkazuje Veronika Ondřejová. Na ni se mohou obracet i další zájemci, kteří by rádi
podobnou akci v regionu MAS
uspořádali a chtěli přitom využít
finanční podporu, kterou organizace nabízí v projektu Podpora zvyšování kvality neformál-

ního vzdělávání v Olomouckém
kraji. MAS na něj získala peníze
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jenž
má v gesci MŠMT, a je jednou
z 11, které se projektu v Olomouckém kraji účastní.
A jak to celé funguje? „Neziskovkám, které splní podmínky
pro konání projektového dne,
poskytneme finance na jeho realizaci. Zaměření projektového
dne může být různorodé, vyjma
sportovních aktivit a sociálních
služeb,“ upřesnila manažerka.
Bližší informace a podmínky,
jež se týkají doby trvání a pravidel projektového vyučování,
poskytne zájemcům Veronika
Ondřejová, kterou můžete kontaktovat na e-mailu veronika.
ondrejova@moravska-cesta.cz.
Marie Šuláková, PR manažerka

16 / ŠKOLY

Střípky z Jungmanky
Letní kempy 2021
V letošním roce poskytlo MŠMT
dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností
v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí
v důsledku pandemie COVID 19.
Naše škola a Spolek rodičů a přátel
při ZŠ Jungmannova se do projektu aktivně zapojily a v průběhu
posledních 14 prázdninových dní
se Letních kempů zúčastnilo více
než 70 dětí. Byl pro ně zdarma zajištěn celodenní program, strava
i pitný režim.
Zábavnou formou se opakovalo
učivo z hodin dějepisu, matematiky, českého i anglického jazyka,
zeměpisu a přírodopisu. Účastníci však získávali nové poznatky
i z dalších vědních oborů. Děti se
socializovaly, řada z nich si našla
nové kamarády. Kemp navštěvovaly děti z prvního i druhého stupně, přičemž starší žáci se snažili při
hrách pomáhat mladším a všichni
se chovali v duchu fair play. Ukázali jsme jim, že není potřeba mít
v ruce celý den mobilní telefon. Ve
volném čase a o přestávkách proto

měli možnost výběru sportovních
nebo výtvarných činností.
Kempy splnily svůj účel. V duchu
hesla „SPOLU“ si děti připomněly
smysl pro povinnost, ranní vstávání, hygienu a nutnost přijít včas na
začátek programu. Doma si vždy
musely nachystat potřeby na další den. Každé ráno v kempu pak
začínalo pravidelnou zábavnou
rozcvičkou, která se těšila velké
oblibě. Samotný program se skládal z řízených aktivit, kdy všechny
děti dělaly stejnou práci, ale také
z aktivit, kdy se samy rozdělovaly
do skupinek a činnost si vybíraly
podle svých zájmů.
První den proběhlo sportovní
dopoledne, při kterém se děti
vzájemně seznámily. Navštívily
i bazén, kde pro ně bylo připraveno mnoho zábavných vodních
her. Celodenní výlet do Olomouce
byl naplněn velice zajímavým programem. V Pevnosti poznání vytvořily cukrovou duhu a prohlédly
si krásné expozice, odpoledne je
čekala prohlídka historického centra města. Další dny se program
skládal z besed, návštěvy muzea,

aktivit na řece Moravě,
ukázek kynologického
klubu a záchranné stanice dravců.
Hry
Fáborkování
a Pokladovka podpořily týmového ducha a
zodpovědnost při samostatné cestě městem.
Při plnění úkolů děti
využily znalosti a vědomosti získané během
kempu. Vítězství a pořadí nebylo tak důležité. Společné zážitky a skvěle prožitý týden
s kamarády, to byla ta největší odměna. Dle reakcí rodičů se děti
z kempu vracely domů plné
pozitivních dojmů a zážitků. Usínaly sice unavené, ale
s úsměvem na tvářích a plny
očekávání, jaké dobrodružství
je bude čekat následující den.
(-ZSJL- Radka Navrátilová)
Vzpomínky na prázdniny z Jungmanky…
Stalo se již tradicí, že předposlední
srpnový týden pořádá školní družina pro přihlášené děti poznávací
výlety po krásách a zajímavostech
našeho kraje. Kromě tradičních
cyklistických výletů a výletu do
Velkých Losin spojeného s exkurzí do ruční papírny a návštěvou
termálního koupaliště jsme využívali i železniční dopravu. Jízda
přeplněnými vlaky nás, děti, velice
upoutala. Sledovat okolí a „zjišťovat“, kam kdo asi jede, nás pohltilo. My jsme vyrazili do areálu

Resort Hrubá Voda, kde jsme navštívili všechny aktivity, které nám
byly nabízeny. Zaujala nás Kamzíkova stezka v korunách stromů,
park skřítka Hrubíka, trampolíny
a samozřejmě největším zážitkem
byla jízda na bobové dráze.
Výlet, který se nám líbil nejvíce, byl spojený s jízdou vlakem
do Horní Lipové. Za krásného
slunečného počasí jsme se procházkovým tempem po asfaltové
cestě vydali do tamního lesního
baru. Protože mnozí z nás tam
ještě nebyli, nevěděli jsme, co
máme očekávat. Čekalo nás vážně překvapení. V krásném prostředí Jeseníků vzniklo zajímavé
zastavení, a to velký dřevěný srub
s posezením, množstvím občerstvení, které si vezmete a zaplatíte
do kasičky. Nikdo nikoho nekontroluje a ono to funguje... Bavili
jsme se tam s paní, která srub
zásobuje, a ta nám povídala zajímavosti, které se tam udály. Jeďte
se tam podívat, stojí to za to…
Celý týden jsme si opravdu užili.
(-ZSJL- Účastníci zájezdu)

Loučení s prázdninami se školní družinou Vítězná
Letošní konec prázdnin jsme
si v naší družině skvěle užili a všechny výlety, které jsme
v červnu naplánovali, úspěšně
proběhly. A které to byly?

Navštívili jsme Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde jsme se
seznámili s životem včel. Tradiční
cyklovýlet, letos na Loveckou chatu v Horce nad Moravou, nalákal
i rodiče. Počasí přálo a malí
cyklisté šlapali jako o závod.
Další den byl poznávací. Výlet vlakem do Velkých Losin
– na zámek a do ruční papírny. Nesmělo chybět zastavení
v cukrárně. ,,Voňavých“ dobrot jsme si užili na exkurzi
v Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích. I domů
rodičům jsme přivezli chutné dárky. Také jsme společně tvořili v keramické dílně,
hráli šipkovanou (poklad jsme
vypátrali), plavali ve školním bazénu, pekli si ve školní
kuchyňce k obědu šunkovou pizzu. I panu školníko-

vi chutnala! A na závěr? Hurá!
Bowlingový turnaj na ukončení
prázdnin. Lepší zábavu jsme si
nemohli přát!
A co bylo naším cílem? Nové
zážitky, obnovit přerušená přá-

telství, získat užitečné informace,
nasbírat inspiraci k plnohodnotnému využití volného času.
Příští rok se těšíme na nová
dobrodružství!
Děti a paní
vychovatelky ze ŠD Vítězná

inzerce

VÝUKA
ANGLIČTINY
CENTRUM LITOVLE

www.anglictinalitovel.cz
dospělí: 45 min = 340 Kč
60 min = 390 Kč
děti: 45 min = 320 Kč

TEL: 720 697 889

doučování dětí i výuka dospělých
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Den otevřených dveří DDM Litovel
Dne 10. září 2021 uspořádal
DDM Litovel den otevřených
dveří. Pozvány byly mateřské
i základní školy z Litovle i okolí
a odpoledne bylo věnováno veřejnosti. Pedagogové byli dětem
k dispozici ve dvou budovách
DDM – na Komenského ulici,
kde je naše sídlo, a dále na Staroměstském náměstí, kde probíhají především aktivity výtvarné
a sportovní.
Na DDM Komenského ul. měl
Ing. Pavel Sova připravenou
svoji tradiční a velmi oblíbenou
MINI ZOO, paní ředitelka mohla návštěvníky provést nově zrekonstruovanými kancelářemi
i učebnami a pochlubit se novou venkovní environmentální
učebnou. Všechny tyto prostorové a technické úpravy jsme
mohli realizovat díky skvělé

spolupráci s městem Litovel
a Odborem školství, kultury
a sportu při Městském úřadě
Litovel. Velice si této spolupráce
vážíme.
V budově na Staroměstském
náměstí si děti za pomocí Jany
Čekelové vyráběly vlastní placky na batůžek či aktovku a v sálku si zatrsaly zábavné tanečky
s Radkou Sedlářovou.
V tělocvičně SOŠ Litovel měly pro
děti připraveny zábavné pohybové hry Monika Pospíšilová, Šárka
Grunová a Eva Mariánková.
Pro veřejnost bylo otevřeno i Dopravní hřiště v parku Míru, které
má na starosti Mgr. Miroslava
Grulichová.
Zájem o program v rámci Dne
otevřených dveří byl velký. Návštěvníků bylo přes tři sta a nás
velmi těší přízeň a spolupráce škol a školek z Litovle
a okolí, ale i zájem veřejnosti
o naši činnost.
Velmi děkujeme všem zúčastněným za návštěvu
a budeme se těšit na viděnou nejen v našich zájmových útvarech, ale také na
našich akcích a táborech.
Za DDM Litovel
Šárka Grunová

Tábor DDM Litovel v Malé Morávce
V termínu 19.–23. července probíhal tábor „Po
stopách indiánů“. Tábor
byl určen pro děti ze sociálně znevýhodněných
rodin. Ubytovaní jsme
byli v penzionu Eden
v Malé Morávce. Prozkoumali jsme místní
okolí a každý den navštívili nějaké zajímavé
místo. Udělali jsme si
i celodenní výlet na Praděd.
Zahráli si táborové hry, tvořili, rozdělali táborák, zazpívali
si a pro odvážlivce byla i stezka odvahy. Hlavním cílem tábora byl rozvoj fantazie dětí,
získání nových znalostí a do-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL POŘÁDÁ

PODZIMNÍ TÁBOR
HRÁTKY V CAKOVĚ
26. 10.–31. 10. 2021
Užijeme si spoustu legrace!

CENA

2 750 KČ

INFORMACE NA
TEL.:775 550 963
JANA ČEKELOVÁ

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci
o podzimních prázdninách

Tvoříme 3D
Kdy: 27. 10. 2021

Sraz: v 9 hodin
DDM Komenského ul.

Cena: 150 Kč (materiál, oběd, minizoo)
vedností zejména v oblasti přírodovědy, rozvoj pohybových
a turistických dovedností, výchova k vzájemné pomoci
a toleranci, rozvoj samostatnosti, odpovědnosti – rozvíjení
osobnosti, komunikace a sociálních interakcí.
Tábor se uskutečnil díky
finanční podpoře města
Litovel, za což moc děkujeme. Velké díky patří také
všem vedoucím a dětem.
Všichni jsme si tábor moc
užili a máme spoustu krásných zážitků a nových kamarádů. Radka Sedlářová,
DDM Litovel

Znáš 3D pera? Už si s nimi pracoval/a? Ne?
Tak si s námi něco vytvoř, něco nového se
nauč! Také nakoukneme do minizoo a Klubu
mladých v Litovli.
Přihlášky (najdete je na stránkách
www.ddmlitovel.cz – ke stažení – přihláška
na akci) odevzdat do 25. října, a to osobně
v DDM Komenského ulice nebo na e-mail
pospisilova@ddmlitovel.cz. Platby je možné
zasílat na účet 19-1172770217/0100,
VS 4013 nebo platit osobně v DDM
Komenského ul. Po a St do 17 h., Út, Čt a Pá
do 15 h. Bližší informace na tel. 720 995 102.

Monika Pospíšilová
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Sezona začala pro mladé stolní
tenisty na výbornou

Zveme vás k návštěvě výstavy věnované
80. výročí výsadku Silver A a odboje

ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ
1939 - 1945
Výstava je otevřena až do konce roku
v rámci otevírací doby expozice
v multifunkčním areálu Nové Javoříčko
Realizováno za finanční podpory
Ministerstva obrany České republiky
www.vypaleneobce.cz | www.expozicejavoricko.cz

Mládežníci z oddílu litovelského
stolního tenisu
měli se začátkem
školního
roku
poměrně nabito.
Trénovat začali
za podpory města již v polovině
srpna, jelikož je
na počátku sezony čekala početná série turnajů.
V sobotu 28. 8. se naši hráči účastnili krajských přeborů
mládeže v Moravském Berouně.
Oddíl zastupovali čtyři reprezentanti v kategoriích od nejmladších žáků po dorostence. Mikuláš Vícha se nejprve prezentoval
v kategorii mladších žáků, kde
bohužel vypadl již v základní skupině. Chuť si ale spravil
v soutěži nejmladších žáků – zde
došel pro fantastické 2. místo
a stal se tak vicemistrem kraje
pro rok 2021. Václav Štěpánek
si zahrál v kategoriích mladších
a starších žáků, kde se v obou turnajích probojoval až do čtvrtfinále. Vanessa Uvízlová startovala ve
stejných kategoriích jako Vašek
a taktéž se jí podařilo v mladších
žačkách dosáhnout na výborné
čtvrtfinále. Jakub Kolář se zúčastnil dorostenecké kategorie. Nepotkal se však s formou a nepostoupil ze skupiny.
Dalšího úspěchu jsme se dočkali
o týden později na stejném místě při příležitosti prvního ze série krajských bodovacích turnajů. Tříčlenná skupina ve složení
Vanessa Uvízlová a bratři Víchovi startovala ve výkonnostní skupině E. Nejlépe si vedla
Vanessa, která si po postupu
ze skupiny došla pro výbornou
3. příčku. Mikuláš Vícha skončil
na konečné 7. příčce a věkem
nejmladší zástupce, Šimon Vícha, nasbíral další zkušenosti
a vybojoval 10. místo.
Zdaleka nejpovedenějším z odehraných turnajů byl však první

republikový bodovací turnaj,
jenž se konal v Praze Chodově
ve sportovní hale Jedenáctka
11. a 12. září. Na základě výsledků
z krajských bodovacích turnajů v minulém roce byli za náš
oddíl nominováni hráči Václav
Štěpánek v kategorii U13 a Jakub Kolář v kategorii U19. V sobotu 11. 9. si svou premiéru na
RBTM odbyl Václav Štěpánek
a dařilo se mu víc než dobře.
V soutěži dvouhry turnaje B nejprve prošel hladce ze základní
skupiny se ztrátou jediného setu
a slavil postup do pavouka hlavní soutěže. Po hladkém postupu
z osmifinále vybojoval čtvrtfinálový zápas, přestože prohrával 1:2 na sety. Semifinálový
soupeř, přerovský Skřivánek,
byl již nad Václavovy síly, avšak
3. příčka znamenala pro našeho
hráče i celý oddíl jeden z největších úspěchů za poslední roky.
V soutěži čtyřher dokráčel po
napínavém semifinále se svým
spoluhráčem Matuškou až do
finále turnaje B, kde nestačili
na dvojici z Havlíčkova Brodu,
a tak si odnesli stříbrnou pozici. Jakub Kolář startoval o den
později, v neděli 12. září, taktéž
v turnaji B, kde byl ve dvouhře
nasazen jako číslo 13. V tříčlenné základní skupině oba své
zápasy vedl 2:0, avšak jen jeden
z nich se mu podařilo vyhrát,
což znamenalo postup z druhé
příčky. V pavouku pak ale narazil na výše nasazeného obranáře
Makaru, s nímž prohrál ve třech
setech. V soutěži čtyřhry Jakub
startoval po boku Prázdného z Nákla, avšak došli
pouze do čtvrtfinále a na
medaile nedosáhli.
Oddíl již z počátku
sezony dokazuje, že
pracuje velmi dobře
s mládeží a jeho výsledky jsou poté viditelné
i na republikové úrovni.
O dalším dění v oddíle informujeme na webu
stolnitenis.tatranlitovel.cz.
Za oddíl stolního tenisu
Jakub Kolář
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Čtvrtý ročník florbalového soustředění
Opět po roce náš florbalový oddíl FBC Tatran Litovel pořádal
pro mládež týdenní soustředění,
které se uskutečnilo poslední
srpnový týden. Letošního ročníku se i přes covidovou pauzu zúčastnilo celkem 40 dětí
a 6 trenérů.
Hned v pondělí po zahájení
jsme strávili celý den na hale,
kde jsme začali se společným
florbalovým tréninkem. Na
hráče a hráčky čekaly i neflorbalové hry a činnosti, které jsou
určitě také přínosem. V úterý
jsme si udělali výlet vlakem do
Lipníku nad Bečvou. Po krátkém výšlapu lesem jsme dobyli hrad Helfštýn. Pod hradem
jsme navštívili lanové centrum
a vyzkoušeli si střelbu z luku.
Středeční ráno a dopoledne bylo
na hale nachystáno pět florbalových stanovišť, následoval florbalový biatlon jednotlivých kategorií a nakonec nechyběl ani

závěrečný zápas.
Po obědě jsme
jeli autobusem
do Olomouce,
kde jsme navštívili s dětmi
oblíbenou laser
manii,
prošli
se po náměstí,
zastavili se na
zmrzlině, vylezli
na věž a dozvěděli se i několik
historických zajímavostí. Čtvrteční odpoledne
patřilo cyklovýletu. Toho se zúčastnili všichni kromě kategorie
přípravky – ta si zasportovala
v hale. I přes nepříznivé a deštivé počasí jsme tuto „zkoušku“
zvládli. Odpoledne patřilo florbalu. Poslední den byl tzv. zápasový. Na začátku dne proběhl
v každé kategorii turnaj 1 na 1,
následovalo slavnostní vyhlá-

šení s předáním cen a medailí.
Na úplný závěr si všichni hráči,
hráčky i trenéři zahráli vyrovnaný a napínavý zápas 5 na 5 na
velkém hřišti. Během týdne hráči absolvovali florbal, natrénovali nové florbalové dovednosti,
našli nové kamarády i v jiných
kategoriích. S tímto vstupujeme
do nové sezóny 2021/2022, kde
budeme bojovat o každý míček,

gól a body v tabulce. Ještě jednou děkujeme za účast a těšíme
se nejenom na další soustředění,
ale i na jiné společné akce.
Sára Zientková
,,Nejvíc se mi líbilo Laser game
a procházka Olomoucí.“ Anička
,,Líbil se mi páteční turnaj, všechno bylo fajn.“
Mikuláš
,,Lepší bylo, že jsme víc hráli florbal.“
Tomáš

Juniorský mistr světa v rybolovu na suchu je z Litovle
Mistrovství
světa
juniorů
v Rybolovné technice se konalo po roční odmlce, způsobené pandemií koronaviru,
v polské Poznani. Do českého
národního týmu se probojoval
i člen MO ČRS Litovel Jan Bombera. Spolu s dalšími pěti chlapci
a třemi dívkami tvořícími naše
družstvo absolvoval během července dva přípravné kempy, kde
ladili formu na tento vrcholný závod sezóny.
Pro Jendu to byla první účast na
Mistrovství světa a dopadla výborně. Po letech tréninkové dřiny
a výsledcích dosažených v této
sezóně patřil sice k favoritům, ale
výsledek předčil očekávání.

Po šesti letech vybojoval s kolegy
z družstva pro Českou republiku
zlato v soutěži družstev.
Ze soutěže jednotlivců si z šesti možných dovezl šest medailí.
Zlatou a titul juniorského mistra
světa za celkové vítězství v pětiboji, dále zlaté z disciplín muškou do
dálky, zátěží do dálky a zátěží na
cíl, stříbrnou z hodů muškou na
cíl a bronzovou z hodů zátěží na
přesnost.
K dalším letošním úspěchům patří vítězství v závodě světového
poháru v Nových Zámcích na
Slovensku a celkové druhé místo.
Začátkem července získal spolu
s dalším litovelským závodníkem Martinem Urbanem zlatou

medaili na Mistrovství republiky
v Kroměříži v soutěži družstev,
když reprezentovali Severomoravský rybářský svaz.
Tyto všechny Jendovy úspěchy
v juniorské kategorii mu dokonce vynesly nominaci na
Mistrovství světa dospělých
v maďarské Budapešti, které se konalo začátkem září. I tady se mezi
nejlepšími světovými závodníky
neztratil a v celkovém hodnocení obsadil fantastické šesté místo.
Navíc si dovezl stříbrnou medaili
z disciplíny hody zátěží na terč
s multiplikátorovým navijákem.
Za MO ČRS Litovel gratulujeme
a přejeme hodně dalších úspěchů!
MO ČRS Litovel

Vítězství litovelského rybáře v národním kole Zlaté udice
Letošní národní kolo celostátní
soutěže mladých rybářů „Zlatá udice“ proběhlo od pátku
18. do neděle 20. června tentokrát v Hradci Králové. Pořadatelem soutěže byl po jednoroční pauze Český rybářský svaz
– Územní svaz Východočeský.
V roce 2020 se soutěž nekonala.
Letošního klání mladých rybářů se zúčastnila družstva sedmi
územních svazů ČRS. V každém
z nich šest závodníků – čtyři žáci
do 16 let, jedna žákyně do 16 let
a jeden dorostenec do 19 let.

Z naší litovelské organizace
ČRS si účast na tomto závodě
vybojoval Jan Bombera, který obhajoval celkové 2. místo
z posledního ročníku soutěže.
A po důkladné přípravě dokázal své umístění posunout ještě
o stupínek výš.
Byť po první části soutěže – teoretických znalostech, figuroval
na 6. místě, což bylo pohoršení
o dvě pozice oproti předchozímu
ročníku, v následných soutěžích
v rybolovu na řece Orlici a nahazování na suchu – rybolov-

né technice, obsadil vždy první
místo. To mu po sečtení všech
tří částí soutěže přineslo celkové
vítězství.
Byla to Jendova poslední účast
v této soutěži v kategorii žáků. Pokud se zúčastní dalšího ročníku,
bude to již v kategorii dorostenců.
V celé historii litovelského rybářského spolku se takového
úspěchu nepodařilo nikomu
dosáhnout. Za MO ČRS Litovel
gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů.
MO ČRS Litovel
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„Olympiáda je ocenění vaší dlouholeté práce,“ říká Lenka Kutá,
rozhodčí pro vodní slalom.
Všichni sportovní fanoušci byli
letos určitě nadšeni zprávou
o tom, že se bude konat olympiáda v Tokiu. Ta byla kvůli koronavirové pandemii minulý rok
zrušena. I tak ale olympiádu provázela řada protiepidemiologických opatření či omezení diváků.
O tom všem jsme si popovídali
s jedinou českou rozhodčí, která
se olympiády účastnila, paní Lenkou Kutou.
LN: Paní Kutá, prozraďte čtenářům, jak se učitelka ze Základní
škole Jungmannova dostane jako
rozhodčí až na letní olympiádu
v Tokiu? Co všechno za tím stojí?
LK: Podobně jako u závodníků
i u mezinárodních rozhodčích
probíhá nominace. Během čtyřletého cyklu musí být rozhodčí,
který se chce účastnit olympijských her, aktivní, tzn. účastnit
se světových pohárů, mistrovství
světa dospělých i juniorů a musí
prokázat svoje kvality. Rok před
konáním olympiády zasedne
mezinárodní kanoistická federace a z těchto rozhodčích vybere
těch 15 nejlepších.
LN: Letošní olympiáda byla úplně jiná než ty předešlé. Protiepidemiologická opatření, prázdné
tribuny bez diváků… Jak to na vás
působilo a doléhalo?
LK: Ano, bylo to zvláštní a jiné.
Po celou dobu závodů jsem stála
čelem k tribuně pro 10 tisíc diváků, kterou místní stavěli úplně zbytečně. Přišlo mi to velice
smutné, ale odráželo to asi dobu,
ve které se nacházíme. Myslím,
že i samotní Japonci do poslední chvíle doufali, že nějací diváci

budou moci přijít. Byli velmi
vstřícní a nikde jsme nepocítili,
že bychom nebyli vítáni. Spíše
se nám neustále omlouvali za
všechna protiepidemiologická
opatření.
LN: Měla jste čas se na olympiádě
podívat i na jiné sporty nebo si
prohlédnout město Tokio?
LK: Přímo na olympiádě jsme
žili v tzv. bublině. Byli jsme na
hotelu, ze kterého nás autobus
odvezl na závodiště vodního slalomu a pak zase zpátky na hotel.
S lidmi z ostatních sportů jsme se
vídat nemohli, ani navštívit jiná
závodiště. V telefonu jsme měli
staženou aplikaci, která neustále
monitorovala náš pohyb.
LN: Kolik rozhodčích z České republiky jelo vlastně na olympiádu – je to nějak dáno, omezeno?
LK: Z ČR jsem byla branková
rozhodčí pouze já. Ale omezeno to přímo není, při delegacích
se komise snaží vybírat nejlepší
rozhodčí z celého světa, aby byla
zachována objektivita a různorodost.
LN: Nezmínili jsme ještě, že děláte rozhodčí pro vodní slalom.
Proč právě tento sport? Vy sama
jezdíte?
LK: Pocházím z vodácké rodiny,
otec je dlouholetým trenérem juniorské reprezentace. Od malička se pohybuji okolo vody, protože i máma trénovala. Jezdit jsem
nemohla, ale nechtěla jsem úplně
opustit lidi kolem kanoistiky, tak
jsem si v 18 letech udělala rozhodcovské zkoušky a od té doby
většinu jarních a podzimních

víkendů trávím na závodech.
I manžela jsem si našla u vody.☺
LN: Potýkáte se i Vy jako rozhodčí
před závodem s trémou? Je rozhodování na olympiádě něco jiného
než v „menších“ závodech?
LK: Dělám rozhodčí na všech
typech závodů od žákovských až
po seniorské a na různých úrovních. Pro malého žáka je jeho
„olympiáda“ třeba první závod
nebo mistrovství republiky, proto do všech závodů musí jít rozhodčí na 100 %. Trošku trému
mám asi před každým závodem,
nechcete nic pokazit, ani nikomu
ublížit.
LN: Olympiáda je pro sportovce
vrcholem kariéry. Je tomu tak
i u rozhodčích?

LK: Určitě. Je to i ocenění vaší
dlouholeté práce. Pro mě je čest,
že už to byla moje druhá olympiáda.
LN: Další olympiáda se bude konat za tři roky v Paříži. Budete
i tam? Je už to vlastně dáno, že
budete na olympiády jezdit pravidelně?
LK: Do Paříže bych ráda jela,
ale čekají mne ještě dva roky,
kdy budu rozhodovat na různých mezinárodních závodech
a doufat, že si mne zase nakonec
vyberou...
LN: Děkujeme za rozhovor a budeme držet palce, ať o Vás slyšíme
i na olympiádě v Paříži!
LK: Moc děkuji!
red.
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Přinášíme přehled cvičení 2021/2022

Více informací o cvičení na jednotlivých tel. číslech.
Kapacita cvičení může být již naplněna.

TYP CVIČENÍ

DEN

HODINA

MÍSTO

KONTAKTNÍ OSOBA

TELEFON

Aerobic + kruhový trénink

pondělí

9:00

Fit centrum Ilona

I. Kohoutová

777 249 158

Jumping (náhradníci)

pondělí

17:00

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Aerobic + kruhový trénink

pondělí

17:00

Fit centrum Ilona

I. Kohoutová

777 249 158

Pilates začátečníci

pondělí

17:30

Studio pro ženy

M. Vojáčková

603 354 077

Funkční trénink (Zuzka)

pondělí

18:00

Zlatá Rybka (naproti Pinii)

J. Holínková

608 626 506

TRX + Kardio

pondělí

18:15

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Ženské kruhy

pondělí

18:30

Studio pro ženy

M. Vojáčková

603 354 077

Ženy

pondělí

19:00

Sokolovna – tělocvična

V. Machalová

606 511 735

Aerobic + trampolíny

úterý

17:00

Fit centrum Ilona

I. Kohoutová

777 249 158

Jumping + Tabata

úterý

17:00

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Kondiční zdravotní cvičení

úterý

17:00

Sokolovna – tělocvična

J. Svojanovská

606 511 735

Pilakalajoga

úterý

17:30

Studio pro ženy

M. Vojáčková

603 354 077

Jóga

úterý

18:00

ZŠ Jungmannova

M. Stratil

736 131 722

Jóga dle Tichanovského

úterý

18:00

Sokolovna – tělocvična

D. Sedlářová

606 511 735

Pilates s pomůckami

úterý

18:30

Studio pro ženy

M. Vojáčková

603 354 077

Pilates (Inka)

úterý

18:30

Zlatá Rybka (naproti Pinii)

J. Holínková

608 626 506

Aqua aerobic

úterý

19:00

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná

D. Němcová

585 156 225

Mix aerobic + step aerobic

středa

9:00

Fit centrum Ilona

I. Kohoutová

777 249 158

Cvičení pro děti

středa

15:00

Sokolovna – tělocvična

M. Vojáčková

606 511 735

Aerobic + step aerobic

středa

17:00

Fit centrum Ilona

I. Kohoutová

777 249 158

Tabata

středa

17:00

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Dynamické pilates

středa

17:30

Studio pro ženy

M. Vojáčková

603 354 077

Jumping

středa

18:15

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Retro cvičení pro ženy

středa

19:00

Sokolovna – tělocvična

M. Vojáčková

606 511 735

Cvičení s Denisou

středa

19:00

MC Rybička

D. Němcová

739 246 016

Kruháč a Funkční trénink

čtvrtek

9:30

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Jumping Power (náhradníci)

čtvrtek

17:00

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Tabata (Zuzka)

čtvrtek

18:00

Zlatá Rybka (naproti Pinii)

J. Holínková

608 626 506

Power jóga

čtvrtek

18:00

Sokolovna – tělocvična

M. Vojáčková

606 511 735

Kruháč a Funkční trénink

čtvrtek

18:15

Jumping Litovel

A. Buknová

777 107 875

Cvičení s Denisou

čtvrtek

18:30

Fit centrum Ilona

D. Němcová

777 249 158

Mix aerobic + kruhový trénink

pátek

9:00

Fit centrum Ilona

I. Kohoutová

777 249 158

Pilates na pohodu

neděle

18:30

Studio pro ženy

M. Vojáčková

603 354 077

Plavecká soutěž měst – přijďte si zaplavat a podpořit naše město
Vyplnit vlastními informacemi

plavecký bazén
ZŠ Vítězná
plavecký
bazén ZŠ Vítězná
Veřejnost plave:
ráno 7–8 hodin
odpoledne 13–19 hodin
Výsledky budou
zvěřejněny na webu
města a v Litovelských
novinách.

plavecký bazén ZŠ Vítězná

V
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Házenkáři Tatranu na prahu nové sezóny
V polovině září zahájilo všech osm
družstev oddílu házené Tatranu
Litovel svoji sezónu mistrovských
utkání nebo turnajů. Ovšem i v letních týdnech před ostrým startem
sezóny se toho stalo dost zajímavého.
Muži – 1. liga ČR
A-tým dospělých bude nadále
hrát 1. ligu mužů, ve které loni ve
čtyřech utkáních, která se stihla
odehrát, neztratil ani bod. Cíle
týmu tak nemohou být neskromné – opět zaútočit na příčky nejvyšší. Tradičně, jako každé léto,
doznal kádr družstva řady změn.
Trenérem týmu zůstává Lubomír
Krejčíř, ale na pozici asistenta střídá Marka Šubu Radoslav Dočkal.
Hostování ukončili oba karvinští
hráči David Růža a Nicolas Noworyta, kteří již budou plně nastupovat za svůj mateřský klub, v jehož
kádru na jaře již stejně získali stříbrné extraligové medaile. Odchází
také brankář Honza Juráš, který
bude chytat extraligu v Hrani-

cích a hostování z Kostelce n. H.
ukončil Jan Smékal. Na druhou
stranu tým posílili hráči, které na
Hanou zavály primárně rodinné
vazby nebo pracovní povinnosti.
Novými muži v litovelském dresu
tak budou brankář Daniel Nolč
(z MHK Karviná), spojka Pavel
Mrnuštík (Hranice) a ze svých
německých štací se vrátili také litovelský odchovanec Jakub Dolák
(Plauen/GER) a pivot Jan Pindej
(Drážďany/GER). Hostovat z Hranic bude Luděk Piwko.
O pohár města Litovle
V pátek a v sobotu 28. a 29. srpna
se v Litovli po téměř 11 měsících
hrála opět mužská házená. Pozvánku na již 62. ročník turnaje
tentokrát přijali HC Strakonice
1921 (1. liga), SHC Maloměřice
(extraliga) a slovenský tým Záhoráci Stupava/Malacky (extraliga). Ten však kvůli nemožnosti
vycestovat nakonec operativně
nahradil domácí tým juniorů.
O vítězství v turnaji se rozhodovalo až v posledním utkání mezi domácím Tatranem a Strakonicemi,
které lépe vyšlo hostům. Strakonice se tak staly premiérově vítězem
turnaje. Věříme však, že naši hráči
si jen nechali výhru nad Strakonicemi až na letošní mistrovské
utkání v 1. lize. ☺
Úspěšní starší žáci
Jsme velmi rádi, že lock down od
loňského října do letošního dubna i přes veškeré obavy nepřinesl
v našich mládežnických družstvech téměř žádný úbytek hráčů.
Potvrdila se tak dobrá práce našich
trenérů na tom, že děti a mládež
v Litovli házená prostě baví. Nejen

dospělí, ale i naše dorostenecká
a žákovská družstva startovala na
několika předsezónních turnajích. Výborných úspěchů dosáhli
především naši starší žáci pod
vedením trenéra Martina Zifčáka,
když zvítězili na turnaji v Horce
nad Moravou, z Polanka Cupu si
přivezli stříbrné medaile a z Házenkářského festivalu v Lovosicích bronzovou příčku. Družstvo,
jehož základ tvoří hráči ročníku
narození 2007, tak opět potvrdilo
svoji kvalitu.
Házenkáři dětem
V sobotu 4. září v rámci Litovelských slavností uspořádali házenkáři soutěžní a zábavné dopoledne
pro děti na hřišti na Sokolovně. Za
krásného počasí byly připraveny
soutěžní disciplíny s míčem i bez
něj, skákací hrad, balónky, ukázka
miniházené a bohaté občerstvení.
Návštěva předčila všechna naše
očekávání – jen do soutěží se zapsalo více jak 80 dětí ve věku od
1 do 13 let. V kategorii předškoláků předvedl nejlepší dovednosti
Štefan Sitár, v kategorii do 10 let

Stanislav Nemrava a v kategorii
nad 10 let byl nejlepší Štefan Bečica. Parádní výkony však předvedli
všichni a náramně si soutěžení
užívali. Po červencovém Sportovním příměstském táboře, který měl zcela naplněnou kapacitu
26 dětí, jsme se tak další akcí pokusili alespoň částečně dětem vynahradit téměř celý rok bez sportu
a tělocviku.
Sezóna 2021/22
Muži zahájili sezónu 18. září vysokým vítězstvím 31:19 v Náchodě
a potvrdili roli favorita. Hned ve
druhém kole bylo v Litovli k vidění derby s Velkou Bystřicí (po uzávěrce novin). Jak jsme již uvedli
výše, oddíl házené má družstva
zastoupena ve všech věkových kategoriích: od miniházené po dospělé, kde startuje jednak A-tým
a také junioři, celkem tedy 8 družstev, což je i v celostátním měřítku
výrazně nadprůměrné. Házená
v Litovli prostě JEDE! Tak snad
nás zase nezastaví covid! Těšíme
se na své příznivce!
litovelští házenkáři

Mažoretky Linetbells Litovel zahájily úspěšně soutěžní sezónu
Hned začátkem září začala naše
děvčata pilně trénovat, aby byla
připravená na soutěže, které je
na podzim čekají. První soutěž
proběhla v Šumperku 11. září
v hale J. Tyrše. Naše mažoretky
měly velký úspěch, medailové
pozice si odvezla nejen všechna
sólová vystoupení, ale i duo juniorek a mini formace. Skupina
juniorek získala třetí místo a obě
mini formace senior vybojovaly
první místo a odvezly si zlato.
Největší radost jsme ale měli
z toho, že se zase všichni vidíme,
můžeme být společně ve sportovní hale a užívat si soutěžní
atmosféru.

Koncem září nás čeká Mistrovství ČR asociace CMA, které
se koná v Hradci Králové v sobotu 25. září. Mistrovství mělo
původně probíhat na jaře, ale
vzhledem k situaci kolem Covid-19 bylo přesunuto. Věříme,
že i na této soutěži to děvčatům
,,zacinká“, každopádně se budou
snažit podat co nejlepší výkon.
Na Mistrovství ČR děvčata jezdí
poslední roky pravidelně, musí
nejdříve projít jednotlivými
postupovými koly a z nich jen
ti nejlepší dostanou kvalifikaci
na MČR.
V září probíhal nábor nových
dětí, které mezi námi vítáme

a věříme, že se jim u nás bude
líbit. Více informací o mažoretkách najdete na www.linetbells.cz

nebo na Facebooku Mažoretky
Linetbells Litovel z.s.
Mažoretky Linetbells Litovel z.s.
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Pozvánky na házenou

Český svaz ochránců přírody

3. 10.
3. 10.
9. 10.
9. 10.
9. 10.
9. 10.
10. 10.
17. 10.
17. 10.
23. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
30. 10.
30. 10.
30. 10.

Už druhé jaro po
sobě moc nepřálo jakémukoliv scházení
a potkávání, přesto
se nám v tomto roce
podařilo založit místní pobočku celostátní organizace Český
svaz ochránců přírody. Dlouho
nám v Litovli a okolí totiž chyběla možnost, jak se zapojit do
tvorby zeleně ve volné krajině,
jak podpořit různými opatřeními biodiverzitu v krajině a přispět mj. taky k lepšímu zadržení
dešťové vody.
Chtěli bychom v rámci našich
aktivit zakládat nové aleje, remízky a ovocné sady, obnovovat zaniklé polní cesty, vytvářet
drobné vodní plochy, hledat
možnosti zadržování dešťové
vody v krajině i ve městě, podporovat hmyz a včelí pastvu.

9:00
11:00
10:30
13:00
15:00
17:00
16:00
9:00
10:30
15:00
17:00
15:00
17:00
9:00
10:30
12:00

Turnaj mladší miniházené
Turnaj starší miniházené
Starší žáci
Cement Hranice
Mladší dorost
Sokol Klimkovice
Starší dorost
KH Vsetín
Muži
KH Vsetín
Junioři
Fatra-Slavia Napajedla
Mladší žáci
Sokol Centrum Haná
Starší žáci
Sokol Centrum Haná
Starší dorost
HC Nový Jičín
Muži
HBC Ronal Jičín "B"
Mladší dorost
SKH Polanka n. O.
Junioři
HC Nový Jičín
Mladší žáci
HBC Olomouc 1966
Starší žáci
SK HFP Prostějov
Turnaj starší miniházené

Postupně
bychom
chtěli navazovat spolupráci se školami,
zemědělskými družstvy, myslivci, lesníky
a
včelaři.
Plánů
máme hodně, a už
tento podzim by
mohly proběhnout první dvě
akce. U mnoha realizací však
budeme potřebovat pomoc vás,
místních občanů. Tímto zveme
všechny děti a jejich rodiče, další podobné nadšence jako jsme
my, aby se připojili k našim aktivitám. Oceníme taky všechny
silné ruce, které nám můžou pomoct, až budeme kopat díry do
země. ☺ Sledujte nás na facebook.com/csop.litovel/, abyste
žádnou akci nepropásli. Na společná setkávání se těší všichni
členové spolku ČSOP Litovel.
Kateřina Dočkalová, ČSOP Litovel

Biofejetón
Tak si řikám, o čem sem eště nevekládal. Mám
nekde dojem, že sem jož pomlovil všecko možny a sám sobě přepadám jak drbna. Ale decky
mě nakonec cose napadne, co sem eště nazkritizoval. To, o čem Vám chco povidat dneská,
jož se po světě přetřásá pěknéch pár let, a tož si
řikám, proč bech já neměl? To neco je kózelny
slovičko BIO. Proč kózelny? Eno proto, že pře
předáni předpone Bio před nekery slova vás
ovane čerstvé větr zdravi a pohode. Šak si to
zkoste. Stojite v supermarketě o regálo, čočite
na všecke te vemoženosti a obrovské véběr potravin, o keréch ste ani neslešele. Á, toť máme
rajsky jabka! Tož te só jak obrázek. Kerypak si
mám kópit? Toť te španělsky, só takovy veleky a jedno jak drohy, radosť pohledět. Vedlivá
tech českéch, co só opodál, só jak melóne vedle
rybizo. No ja, ale copak to tam je za cedolko?
Popondete metr a na tech českéch chodinkách je na papiře napsáno: Biorajčata, země
puvodo: Česká republika. A hrome, tož to chcó
řict, že nemám kopovat te drahy španělsky
a mám brat te dvakrát dražši naše? Moc se
mně nechce, ale dež one só BIO! To asi bodó
zdravjéši. Nebodó tolik střékany sajrajtama.
Tak ja, vezmo si kilo. A te španělsky si mužete
vite co... Doma pak hneď jedno rajsky omejo
a nedočkavě ho strčim do hobe. A sakra! Deť to
nemá žádnó choť! Tož si jo spravim biojahodó,
keréch sem take kópil vaničko. Kósno do ni –
a nic. Červená jak činské prapor, ale choť řepe.
Tož to se na to veprdno. Mažo zpátky a kopojo
rajsky španělsky a jahode polsky. Doma zas
okoštojo a podivéme se: Choť obóch potravin
je óplně sténá, jak tech bio. So blázen? Meslim ja, dež nerozeznám, co je lepši. Ale určitě
to mosi bet to bio! To jenom já mosim mět
neco v hobě, co mně bráni to pochótko zdravó
správně ocenit. To bel jenom přéklad. Já so ve-

léčené, ale znám moře ledi, keři na bio stravováni založele celé svuj ževot. Pětadvacetileté
sopel vás pooči, že jedině jidlo v bio kvalitě je
to správny, protože neobsahoje všecke te éčka,
hnoje a iny svinstva, keréma se vehánijó te
ostatni, zly potravine. A tak máme k véběro
bio paprike, bio kadlátke, bio jabka – te só
zvlášť fajn, protože v každym je centimetrové
červ! Ale to je právě ono! Červi žejó jenom ve
zdravym ovoco! Skvěly je, že toť tito bio ledi
se dávajó dohromade na sociálnich sitich, teda
na tech internetech a fejsbukách, kde majó
svy ozavřeny – nebo otevřeny komunite s eště
pěkňéšima názvama, jak třeba: Matke, co
kojijó děcka do patnásti let. Biomatke. Nebo:
Co bio snime, to vekadime. Za hnuj zdravjéši!
A podobně. A jak to okoli dovoli, toť tito ledi
podnikajó čém dál vic věci a majó tak divny
aktivite, že to až zaráži. A te názore, to be se
jeden nekde smiche potentoval. De se až do
extrému, jak třeba: Včerá sem odělala děckám
k snidani bio rohlike. Celó noc sem je pekla,
dež sem před tém namisto Televiznich novin
zadělávala bio móko bez lepko. Ale zrovna
netekla voda, tož sem letěla ke stodni a mosela sem vodo dvakrát převařet, abech zničela choroboplodny zárodke. Rohličke bele sice
trocho bledy, ale zdravy. Děckám sem k nim
dala svó vlastnoročně odělanó biomarmeládo
z biorybizo, keré pěstojo na našem biobalkóně, protože na zehradě je v hleně moc špine
a seró tam slipke, takže se tam nic čestyho
vepěstovat nedá. Děckám sem pak dala do
škole svačenko – biobanán s rodokmeněm,
kde pišó celé puvod teho plodo a keré má záruko, že se k jeho pěstováni nepoožévá dětská
práca. To je velece duležety, protože néni pak
tak velká ohliková stopa. A tak sledojo, jak se
všecko na tem světě měni na bio. Do popelnic

dáváme bioodpad, abe ti popeláři nedéchale nejaké omělé smrad, ale česté, přirodni.
Kópat se chodime na biotop, kde je voda sice
málinko špinavjéši, ale česti se kameňama
a rostlenama, takže tam mužó žet e všelejaky
potvurke. Vose a komáre střékáme Biolitem.
E dež toto asi néni moc dobré přiklad. Zdá se
mně, že to je eště větši sajrajt, než co inyho.
Naši maturanti pré bodó mět brzo povinnó zkóško z biologie a dež néni nikde v okoli
žádná kultura, tak klidně deme s manželkó
do biografo. Tam je prostředi asi nézdravjéši. Všode rozsepaná kukuřica – z biokybliku
– mlovi za všecko. Zkrátka, žejem bio. Občas
sice se vesketne kdose, kdo s takovém žetim
nesóhlasi a kopoje schválně levny šunte, abe
dokázal, že e napajcovany muže bet dobry,
ale teho si nevšimám. A neobstoji ani ta hlópá hádanka, keró dávajó ti, keři bio nežejó:
Vite, jaké je rozdil meze normálni zeleninó
a bio zeleninó? Ta bio se střéká v noce. Tak jenom dófám, že mě včel odpurci bio ževota za
toť ten fejetón nezaBIJÓ.
Petr Linduška

Litovelské slavnosti bavily širokou veřejnost!
Přinášíme malé ohlédnutí...

V

sobotu 4. září se u nás již tradičně
konaly Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a podpory
cestovního ruchu. Vstupné na akci bylo
opět dobrovolné a krásný výtěžek ve výši
38 200 Kč půjde na Charitu Litovel, která jej plánuje využít na zlepšení zázemí
svých služeb.
Letní počasí, litovelské pivo, koktejly, pečené prasátko a jiné občerstvení zpříjemnily pohodové odpoledne na litovelském
náměstí. Rušno nebylo ale jen na něm.
Spousta doprovodného programu se konala u Muzea Litovel či před Gymnáziem
Jana Opletala.
Již dopoledne bylo otevřeno litovelské
Muzeum, konal se zde Den s přírodními vlákny. Navštívit jste mohli řemeslné
stánky, ochutnat pokrmy a nápoje z kopřivy, probíhaly ukázky provaznictví, ve
dvoře muzea jste se mohli zaposlouchat
do tónů harmonik a ochutnat při tom
víno a pivo. Otevřeny byly všechny muzejní expozice.
Skoro celý den byly pořádány výstupy na
radniční věž, odpoledne jste si mohli zpříjemnit návštěvou Muzea harmonik, prohlédnout si kapli sv. Jiří či kostel sv. Marka. Společnosti EKO-KOM a Elektrowin
si pro děti připravily spoustu aktivit, které
se týkaly správného třídění odpadů. Děti
si mohly dále zaskákat na skákacích hradech, projet se autíčky, poskládat puzzle
a další... Dále nechyběla kreativní dílnička a miniZOO v režii DDM Litovel nebo
simultánka v šachu.
Na náměstí byla k vidění národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn"
2021/2022. Výstava zahrnovala devět proměn z Olomouckého kraje, z nichž dvě se
týkaly právě města Litovel. Konkrétně
revitalizace zeleně na Staroměstském náměstí a úprava radniční Moravy – Nečízu.
Živo bylo i v nedalekých Smetanových
sadech, kde jste mohli navštívit výstavu
dravců. Na rybníku se proháněly modely
lodí, nad ním pak létaly modely letadel
a vrtulníků. Na Sokolovně probíhaly házenkářské hry a soutěže, u gymnázia pak
ukázky výcviku psů místního kynologického klubu. Doprovodný program byl
tedy opravdu bohatý.
Hlavní program pak vypukl ve 13. hodin
vystoupením litovelského písničkáře Michala Zapletala. Dále se na pódiu vystřídali Kapitán Demo, Petr Kotvald a Trik,
Pangea, Pražský výběr a ZZ Top Revival
Litovel.
Doufáme, že jste si letošní Litovelské slavnosti užili. Jsme rádi, že se akce vydařila
a za rok se těšíme na shledanou!

