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Zlatokopové od Nantahala River
aneb 10 medailí pro Litovel z Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě v USA

Americké městečko Bryson 
City, ležící v srdci Great Smoky 
Mountains v Severní Karolíně, 
zažilo začátkem srpna zlatou 
horečku, když hostilo Mist-
rovství světa juniorů a U23 ve 
sjezdu na divoké vodě. Z celé-
ho světa se zde sjeli  nejlepší ju-
niorští kanoisté a kajakáři, aby 
z peřejí malebné řeky Nanta-
hala vylovili svými pádly cen-
né kovy. Ty nejcennější se po-
dařilo vyrýžovat jen několika 
vyvoleným závodníkům. Svá 
želízka v ohni zde měla i Tělo-
výchovná jednota Vodní spor-

ty Litovel (TJVS). Českou re-
prezentaci posílili tři litovelští 
junioři, Michal Šmoldas, Karel 
Šotola a Barbora Dimovová, a 
reprezentantka U23 Eliška Ča-
páková, kteří se ve světové kon-
kurenci rozhodně neztratili. 

Mistrovství světa
Mistrovství světa probíhalo 
od 4. do 7. srpna. Program byl 
náročný, na každý den měli zá-
vodníci naplánovanou závodní 
jízdu. V úterý to byl indivi-
duální sjezd klasik, ve středu 
závody družstev, čtvrtek patřil 

kvalifikaci sprintu. Nejnároč-
nější část si pořadatelé schovali 
na pátek, kdy proběhlo ráno fi-
nále sprintu a večer se jel závod 
sprintových hlídek. 
Obdivuhodný výkon museli 
předvést i reprezentační tre-
néři, kteří zahajovali svůj pra-
covní den brzkou ranní jízdou 
juniorů a končili pozdě večer 
závody U23. Řeka Nantaha-
la je nesmírně populární pro 
komerční rafting, a tak se čas 
závodů musel přizpůsobit tu-
ristické komerci, která živí celé 
Bryson City.

První medaile
Kanoista Michal Šmoldas (nar. 
1998), držitel titulu mistra Ev-
ropy z loňského mistrovství  
v Banja Luce, odjížděl do USA 
s medailovým očekáváním, ale 
jak známo, konkurence nespí… 
V úterý 4. srpna se mělo roz-
hodnout, kdo přijel do dějiš- 
tě MS nejlépe připraven. Roli 
mírného favorita obdivuhodně 
zvládl hned v úvodním závodu 
sjezdu klasik, kde předvedl fan-
tastický výkon a v čase 13:17,06 
vybojoval titul mistra světa  
v kategorii C1. Druhého Itala 
Quintarelliho za sebou nechal  
s odstupem 1,2 sekundy. 
Jeho oddíloví kolegové, po-
vzbuzeni Michalovým zlatem, 
se nenechali zahanbit. Karel 
Šotola (nar. 1997) zajel solidní 
7. místo v C1 a chuť si spra-
vil na debl kánoi s Michalem 
Šmoldasem, když získali stří-
brné medaile s odstupem pou-
hé 4 sekundy na titul! Stejný 
časový odstup dělil od medaile 
benjamínka výpravy, kajakář-
ku Barboru Dimovovou (nar. 
2000), ale 4. místo na MS je  
v jejím věku velkým příslibem 
do budoucna. 
Na úspěšné úvodní vystoupe-
ní borců z TJVS navázala ve 
večerním závodu U23 Eliška 
Čapáková (nar. 1995), v němž 
po bojovném výkonu obsadi-
la v kategorii kajakářek pěkné  
7. místo.

pokračování na str. 3

Na fotografii zleva: Michal Šmoldas, Eliška Čapáková, Barbora Dimovová, Karel Šotola.                                                             foto: Aleš Berka



Před jedenácti lety měla v Hu-
sově sboru premiéru Missa lito-
velsis, první velké hudební dílo 
mladého skladatele Jana Valuš-
ka. V roce 2007 zde byla uvede-
na další jeho výrazná duchovní 
skladba – oratorium O duších, 
andělech a naději, jíž se dostalo 
velkého ocenění.
Mexická mše – Missa mexica-
na, jež bude mít v září premiéru  

v Husově sboru, je zatím posled-
ním dílem Jana Valuška, které 
odráží jeho hudební zrání.
„Každý skladatel je zpočátku 
megalomanský. Postupně se ale 
uskrovňuje, protože pochopí, že 
krása je v jednoduchosti. Moje 
oratorium O duších, andělech 
a naději bylo hodně polyfonní, 
bohaté. U Mexické mše jsem 
dospěl k jednoduché melodii, 

rozumět je každému slovu,“ po-
pisuje skladatel.
Napsání a následnému nastudo-
vání mše předcházelo studium 
mexické kultury, způsobu živo-
ta a samozřejmě hudby. Její styl 
a náboj autor zprostředkovává 
ve zcela originální skladbě. Ta 
v některých místech odkazu-
je k mexické lidové písni (jíž je 
duchovní text zcela přirozenou 
součástí), jinde si může poslu-
chač všimnout náznaků du-
chovní hudby františkánských 
misionářů. 
Stylizované mexické melodie 
doprovází klasické španělské 
mešní ordinarium v mexickém 
nářečí. Co nejvěrnější inter-
pretaci textu je věnována velká 
péče. K zemi, jež je skladbě in-
spirací, budou odkazovat i barvy 
mexické vlajky, jež se na koncer-
tě objeví.
Mexickou mši provede pěvecké 
sdružení Jírovci, které v Litovli 
působí už pět let a do jehož re-

pertoáru patří jak skladby vážné 
či duchovní hudby, tak lidové 
nebo populární písně. Sólového 
partu se při Mexické mši ujmou 
Barbora Antonová (soprán)  
a Jan Valušek (tenor). Hudební 
doprovod vedle klavíru zajistí 
pro Mexiko typická kytara nebo 
perkusní nástroje jako guiro, 
maracas či kastaněty.
„Miluju duchovní hudbu,“ 
konstatuje Jan Valušek, který 
pochází z rodiny faráře Církve 
československé husitské a v sou-
časnosti působí jako člen Janáč-
kovy opery Národního divadla 
v Brně. „Duchovno Mexičanů 
je ryzí a vyjádřením jejich čisté 
lásky k Bohu je právě lidová mu-
zika. Proto se tato kultura stala 
inspirací k mé mši.“                  hk

Vážení spoluobčané,
dne 15. 8. ke mně došla smutná  
a překvapivá zpráva o úmrtí Vojtěcha 
Grézla, mého přítele, kolegy a dlouho-
letého starosty našeho města.
Zavzpomínejme proto na člověka, kte-
rý se svým životem dotkl mnoha z nás.

Narodil se 27. 8. 1931 v Loučce u Lito-
vle jako syn zemědělce, který vycho-
val šest dětí. Do obecné školy chodil  
v Loučce, do měšťanky v Litovli. V le-
tech 1946–1948 pomáhal rodičům  
v zemědělství, aby uživili jeho souro-
zence na studiích. V roce 1948 mohl 
jít studovat na Vyšší rolnickou školu  
v Olomouci. Po maturitě v roce 1952 
se dostal na Veterinární fakultu Vysoké 
školy zemědělské v Brně, čímž se mu 
splnil dětský sen stát se zvěrolékařem. 

Promoval v roce 1958, kdy už působil 
jako asistent na patologii. Po promoci 
se oženil a s manželkou Helenou žili 
ve spokojeném manželství. Pro ne-
možnost získat byt místo na patologii 
opustil a začal pracovat jako obvodní 
veterinární lékař u ONV Litovel. Po 
třech letech praxe byl jmenován ve-
doucím veterinárního střediska v Li-
tovli. Protože spolupráce s kolegy byla 
na velmi dobré úrovni, patřilo středis-
ko po odborné stránce mezi nejlepší 
kolektivy v republice (ozdravení skotu 
od TBC, snížení ztrát aj.). V sedmdesá-
tých letech byl Vojtěch Grézl spoluini-
ciátorem založení odboru veterinární 
ekologie Státní veterinární správy. 
Byl jmenován krajským (Ostrava) a 
po zrušení Krajské veterinární správy 
okresním inspektorem ekologie. Tuto 
funkci vykonával až do roku 1994, kdy 
byl zvolen starostou města Litovel. 
Po složení mysliveckých zkoušek  
v roce 1952 se stal myslivcem. Byla 
to jeho velká záliba, ale také další 
odbornost. Byl lektorem a zkušebním 
komisařem při Okresním mysliveckém 
spolku (OMS) Olomouc. Od roku 1982 
do roku 1990 byl předsedou ekologic-
ké komise a od roku 1990 předsedou 
OMS Olomouc. 
Stále vzpomínám na to, jak mě pozval 
na krmení zvěře v zimě. U dřevěné 

boudy v lese jsme nasypali do krmníků 
i na zem krmivo a poodjeli dále. Nikdy 
jsem tolik zvěře v lese neviděl – srnčí, 
daňci, jelen. Hleděl jsem jako v pohád-
ce na zjevení a nemohl uvěřit tomu, co 
vidím. Jsem mu za to vděčný.
Po celém okolí byl Vojtěch Grézl známý 
jako velice schopný zvěrolékař, který 
bez ohledu na denní či noční hodinu, 
bez ohledu na to, zda je neděle, svátek 
nebo Štědrý den, vždy ochotně přispě-
chal, aby pomohl na svět novému te-
látku, hříběti či podal lék nemocnému 
zvířeti. Jeho celoživotní vášní a zálibou 
bylo chodit s flintou do lesa. Ne však 
aby zvěř střílel, ale proto, aby jí pomá-
hal, nosil krmení a hlavně pozoroval 
život v přírodě.
Po roce 1989 se Vojtěch Grézl zapojil 
do politického života v Litovli. Po prv-
ních svobodných volbách v roce 1990 
se stal členem rady města. Tam jsem 
se s ním poprvé blíže seznámil a spo-
lupracoval. V té době prosazoval stav-
bu čistírny odpadních vod a kanalizace 
spolu s prof. Míčou. Roku 1994 byl 
zvolen starostou, jímž zůstal po čtyři 
volební období až do roku 2010. Jako 
člen rady jsem s ním dlouhodobě spo-
lupracoval, oceňoval jeho zkušenosti  
a rozsáhlé kontakty. Díky jeho neú-
navné práci, vyjednávacím schopnos-
tem a dobré spolupráci s kolegy došlo 

za období jeho starostování k mnoha 
pozitivním změnám, na nichž má dr. 
Grézl nemalou zásluhu. Z úspěšných 
akcí vzpomeňme např. postavení 
nové základní školy Vítězná, opravu 
Svatojánského mostu, obnovu fasád 
mnoha domů včetně radnice a gym-
názia, budování kanalizace, plynofi-
kaci všech obcí nebo vznik průmyslové 
zóny v Nasobůrkách. Během té doby 
postihlo Litovel i několik živelných 
pohrom, především povodně v r. 1997 
a tornádo v r. 2004. Bez ohledu na za-
chraňování vlastního majetku dr. Grézl 
neúnavně pomáhal postiženým oby-
vatelům a velkou měrou se následně 
zasloužil o získání dotací, jež pomohly 
odstranit následky škod. 
Byl také zakladatelem Mikroregionu 
Litovelsko a jeho předsedou. Podpo-
roval společenský život v obcích. Byl 
jmenován čestným občanem Revúce 
a k celému Slovensku měl upřímný  
a srdečný vztah. 

Poznal jsem Vojtu v letech, kdy běž-
ný člověk končí v pracovním procesu  
a má právo na odpočinek. A on začínal 
novou dráhu života – funkci starosty. 
Obdivoval jsem jeho energii, záběr  
a dobrou, přátelskou povahu. 
Vojto, děkuji.

 Ing. Zdeněk Potužák, starosta města

Rozloučení s MVDr. Vojtěchem Grézlem, bývalým starostou Litovle

V Litovli bude provedena premiéra Mexické mše Jana Valuška

MISSA MEXICANA
v neděli 20. září v 18 hodin

Husův sbor v Litovli

2 /  INfoRMACE



NA DĚTSKÝ DEN S ANo
so 12. 9. v 8.30–13 hodin, hřiště soko-
lovny v Litovli

Na dětském dnu návštěvníky čekají 
zábavné soutěže, ceny pro všechny 
účastníky, občerstvení, hudba a zá-
bava. Na setkání nejen s dětmi, ale se 
všemi občany se těší pořádající hnutí 
ANO. Akce se koná za každého počasí.
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Vyneseno z radnice

16. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 27. července 2015
 Rada města schválila uzavření 
nájemní smlouvy a smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti 
mezi městem Litovel a Povodím 
Moravy s. p., tak aby mohla být re-
alizována zamýšlená stavební akce 
– úpravy mostu přes Nečíz v ulici 
Komenského.

17. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 6. srpna 2015
 Po výběrovém řízení byla radou 
města schválena společnost, jež 
zajistí odstranění sedimentů a re-
vitalizaci toku Radniční Moravy ve 
Smetanových sadech. Je jí firma 
AQUATEST, a. s., Praha.
 Zároveň proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele veřejného osvětlení 
na Pavlínce. Smlouva o dílo bude 
uzavřena s panem Kamilem Jarma-
rem z Litovle.
 Rada města schválila dodatek ke 
smlouvě o dílo s firmou Modos, ve 
kterém je termín dokončení sta-
vebních úprav místní komunikace 
na Rybníčku posunut na 21. září.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 2. 8. byl hlídkou kontrolován 
řidič ve Třech Dvorech a ten měl 
naměřeno 1,30 promile alkoholu  
v dechu.
 Následujícího dne se na ulici 
Svatoplukově v Litovli opakovala 
podobná situace u řidiče osobního 
vozidla, který také bezohledně řídil 
pod vlivem alkoholu.
 A aby toho nebylo málo, tak  
4. 8. byl zase chycen řidič pod vli-
vem alkoholu na Července.
 Dne 7. 8. ráno došlo k zahoření 
motorové části osobního vozidla 
zaparkovaného u firmy SEV v Cho-
řelicích.
 Dne 9. 8. kolem 2. hodiny po-
škodil nějaký poberta automat na 
cigarety v baru C v Litovli.

Policie ČR

Pozvánka

Zlatokopové od Nantahala River
pokračování ze strany 1
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Michal Šmoldas, držitel pěti medailí z mistrovství světa 2015.                   foto: Aleš Berka

Další úspěchy
Ve středu 5. srpna byly na pro-
gramu závody družstev opět 
s litovelskou účastí. Michal 
Šmoldas vybojoval další zlato  
v kategorii C1 za pomoci svých 
reprezentačních kolegů Klímy  
a Skořepy z Českého Krumlova. 
Premiérovou zlatou medaili vy-
bojovala také kajakářka Barbora 
Dimovová a její týmové kolegy-
ně Satková (Brno) a Bayerová 
(Valašské Meziříčí).
Čtvrtek patřil kvalifikaci sprin-
tu. Litovelští závodníci zvládli 
tuto výzvu na výbornou a všich-
ni postoupili bez problému do 
pátečního finále, které má jen 
jednu jízdu, tzv. rychlá smrt.

Závěr patří mistrům
Pátek se ukázal jako nejúspěš-
nější litovelský den. Zlatokopo-
vé z TJVS konečně narazili na 
zlatou žílu. Nejdříve ji jen těsně 
minul Michal Šmoldas, který 
vydoloval stříbro v C1. Pou-
hou setinu sekundy (!) od zlata 
skončila stříbrná Eliška Čapá-
ková v kategorii C1W U23. 
Večerní závod družstev byl ve 
znamení dalších cenných kovů 
pro naše závodníky. Stříbrné 

medaile získali Karel Šotola 
s Michalem Šmoldasem spo-
lu s Janem Klímou z Českého 
Krumlova. Titul mistryně světa 
a další zlatou medaili si odváží  
z USA Barbora Dimovová se 
svými reprezentačními kole-
gyněmi Martinou Satkovou 
(Brno) a Anežkou Paloudovou 
(Český Krumlov).

Souhrn medailí z MS
Michal Šmoldas – 2x zlato, 3x 
stříbro
Barbora Dimovová – 2x zlato
Karel Šotola – 2x stříbro
Eliška Čapáková – 1x stříbro

Historický úspěch
Mistrovství světa juniorů ve 
sjezdu na divoké vodě skončilo 
pro závodníky TJ Vodní sporty 
Litovel nad očekávání úspěšně. 
Řeku Nantahala, vinoucí se na-
příč Great Smoky Mountains, 
litovelští závodníci přejmeno-
vali na Bonanza. Vždyť zisk  
4 zlatých a 6 stříbrných medailí 
je historickým úspěchem svěd-
čícím o síle litovelské kanoistiky.
Více informací včetně výsledků 
na www.nantahala2015.com. 

Geronimo

Pozvánky
NA SETKÁNÍ V ŠARGoUNSKÉ
ZAHRADĚ
so 19. 9. v 9.30–15.30 hodin,
Informační středisko CHKO (Dům příro-
dy), Šargoun

Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce ve spoluprá-
ci s  MEIS Litovel pořádá pro místní 
i vzdálené setkání v novém domě 
přírody na Šargouně. Návštěvníci 
budou moci na hravých stanovištích 
řešit úkoly pro děti i rodiče, čeká je 
setkání s přírodou i otevřená výtvarná 
dílna. Zajímavým zážitkem může být 
prožitková stezka Naboso. Ve výstav-
ním prostoru si prohlédnou expozici 
o včelařství i 3D film o Litovelském 
Pomoraví. Den zpříjemní dvě hudební 
vystoupení skupin A.M.ÚLET (11.00 
až 11.30) a Folklorica (13.00–13.45). 
Přichystáno je občerstvení i opékání 
pochutin na ohni.

VYSÍLÁNÍ INfoKANÁLU
Premiéra: st 2. 9., 16. 9. a 30. 9.
                    v 18.45 hod.
Repríza: denně v 6.45, 11.00, 
                 18.45 a 23.00 hodin

Nabídka práce

EUROPASTA SE, divize ADRIANA, stře-
doevropský výrobce těstovin, nabízí 
práci na pozici
oPERÁToR BALICÍCH ZAŘÍZENÍ
Pracovní náplň
 správné nastavení a seřízení balicích 
strojů
 kvalifikovaně provedené odstra-
ňování poruch a oprav na balicích 
strojích
Požadavky na uchazeče 
 vyučení v technickém oboru
Dovednosti 
 manuální zručnost
 pečlivost, odpovědnost

Písemné nabídky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na e-mail: olga.
kadlcikova@europasta.eu.



Městská policie olomouc přijme 
strážníky
Městská policie Olomouc přijímá nové 
strážníky. Zájemce musí být občan ČR 
ve věku od 21 let, bezúhonný, spolehlivý  
a zdravotně způsobilý. Podmínkou je ukon-
čené středoškolské vzdělání a velmi dobrá 
fyzická kondice. Výhodou je aktivní znalost 
alespoň jednoho cizího jazyka.
Zaměstnavatel nabízí vedle odpovídajícího 
finančního ohodnocení pětitýdenní dovole-
nou, příspěvek na stravenky i penzijní při-
pojištění, jazykové vzdělání.
Více informací o podmínkách a průběhu 
přijímacího řízení včetně kontaktních úda-
jů najdete na webové adrese www.mp-olo-
mouc.cz.                             red.

Pomáháme útulkům

Loňská sbírka vybavení a krmiva pro opuš-
těné psy a kočky měla mezi lidmi velkou 
odezvu.Letos ji proto její organizátorka Jit-
ka Hutová vyhlašuje s předstihem už v září. 
Potrvá až do prosince. 
Příjemci vašich darů budou azyly a depo-
zita, jež provozují jednotlivci, kteří tato za-
řízení často dotují z vlastních prostředků. 
Ať už jde o azyl Gaia v Lužné u Hanušovic 
nebo depozitum Píšánek v Uničově. To 
mimo jiné zajišťuje provoz krmných míst 
pro toulavé kočky. Malí tuláci, nevhodní  
k adopci lidskou domácností, jsou odchy-
ceni, kastrováni a veterinárně ošetřeni, 
aby se nestali přenašeči nemocí. A protože 
jsou krmná místa monitorována, mají pro-
vozovatelé i nadále přehled o jejich stavu. 
Pomoc poputuje i do velkého azylu v Brně, 
který mj. pečuje o zvířata z množíren. Ten 
materiál rozdělí i dalším zařízením, s nimiž 
spolupracuje. V hledáčku jsou i další azyly  
a depozita v okolí.
A co můžete opuštěným psům a kočkám 
věnovat? Krmivo (granule či konzervy), 
stelivo (pro kočky), dezinfekční prostředky, 
staré ručníky, prostěradla, povlečení, deky, 
hračky, ale také pelíšky, obojky, misky, které 
už nebudete  potřebovat. Vítán je i polysty-
ren na zateplení venkovních boudiček.
Chcete-li přispět, a tím i prospět, obracejte 
se až do prosince na paní Jitku Hutovou na 
telefonním čísle 737 640 837.                   red. 

Platby na finančním úřadě

LIToVELSKÁ LESNÍ
Lit

ov
el

sk
é p

od
ni

ky Dřevozpracující pod-
nik Litovelská lesní,  
s. r. o., založil 1. dub-
na 2002 jeho dosa-
vadní majitel Ing. 
Alexandr Kučera. 
Objekt, ve kterém 
firma sídlí, byl  
v minulosti součástí 
majetku Lesního zá-
vodu Litovel.

Výroba
Cestou do lesa za fotbalovým stadionem si 
jí většinou všimnete. Vůně čerstvého dřeva  
a pilin. Kmeny stromů, které ji vydávají, jsou 
vstupní surovinou i artiklem nenápadné fir-
my, která tady sídlí. Litovelská lesní se jejich 
zpracování věnuje už 13 let.
„Naším hlavním výrobním programem je 
produkce frézovaného kulatého dříví,“ říká 
majitel firmy Alexandr Kučera. „Kůly růz-
ných délek, které odpovídají požadavku zá-
kazníka, se z větší části používají v zahrad-
nictví, jako kůly ke stromkům.“ Zákazníky 
společnosti jsou také firmy, které se věnují 
stavbě plotů, jinak opracované kůly jsou 
zase využívány k pobíjení chat. Přibližně se-
dmdesát procent výrobků firmy se prodá na 
českém trhu. Se zvýšením zájmu o přírodní 
materiály se ovšem poptávka v České repub-
lice lehce zvyšuje.
Materiál, který většinou nabízí k dalšímu 
zpracování, však firma využívá i k vlastní 
výrobě. Z její dílny vychází třeba zahradní 
nábytek z masivu nebo psí boudy. Protože 
je to ale doplňková výroba, dělá je jen na 
zakázku.
Oproti minulosti už se Litovelská lesní prak-
ticky nevěnuje přímé těžbě dřeva a veškerý 
materiál nakupuje od soukromníků. Dříví, 
které sama nezpracuje, prodává dále na pily, 
výrobu palet či do celulózek.

A ve výčtu aktivit firmy nesmíme zapome-
nout ani na prodej palivového dříví. Zájem 
o něj je po celý rok, lidé se však zásobí nej-
více na jaře a v létě, aby jim dříví do podzi-
mu proschlo. Piliny zase končí jako palivo  
v elektrárnách nebo teplárnách.

Dříví
Na rozdíl od truhlářů, kteří k výrobě nábyt-
ku potřebují suché dřevo, pracuje Litovelská 
lesní s čerstvým dřívím. Suché dřevo by vý-
robní technologie poškodila. Poražené kme-
ny tak na své zpracování čekají v průměru 
dva měsíce, a protože je výroba především 
zakázková, putují hned k zákazníkům. „Naší 
předností je, že jsme schopni vyrábět rychle 
a ve velkém množství. Podle toho výrobek 
dodáme přibližně do čtrnácti dnů,“ objas-
ňuje majitel firmy, která denně zpracuje 
kolem 50–60 m3 suroviny. V období velké 
těžby to ale může být i jednou tolik.
Smrk, který je majoritní (protože téměř je-
dinou vhodnou) surovinou, již firma zpra-
covává, má certifikaci PEFC, která zaručuje 
legální původ dřeva.
Veškerou práci v malé firmě zajišťuje v prů-
měru devět zaměstnanců. „Práce se dřevem 
je těžká, proto je lidí pořád nedostatek. Roz-
šířili jsme výrobu, takže bych potřeboval 
aspoň o tři pracovníky víc,“ konstatuje Ale-
xandr Kučera.                                               hk

INZERCE

Od 1. září letošního roku je ukončen pro-
voz pokladen pro výběr hotovostních plateb 
daní a poplatků na 103 neokresních územ-
ních pracovištích finančních úřadů, tzn.  
i v Litovli. Možnost uhradit daně a poplatky 
v hotovosti zůstává nadále na FÚ v okres-
ních městech.
Daňovou povinnost je navíc možno stále 
uhradit bankovním převodem nebo pou-
kázkou typu A.
Od ledna příštího roku nabídne Finanční 
správa také možnost uhrazení daně pro-
střednictvím Soustředěné inkasní platby 
obyvatelstva (SIPO).
Pro nejbližší období placení daně z příjmů 
a z nemovitostí připravuje Finanční správa  
i další alternativu pro platby v hotovosti.   red.
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Vandalismus v parku

Vážení příznivci a přátelé litovelského 
ochotnického divadla,
jistě jste zaznamenali, že jsme pro Vás měli 
v  květnu připravenu novou divadelní pre-
miéru s názvem Švejku! Tato premiéra však 
musela být ze závažných důvodů nakonec 
odložena a my máme pro Vás dobrou zprá-
vu, protože máme nové termíny.
Premiéra bude v  sobotu 26. září a další 
představení potom v neděli 27. září, v pátek 
2. října a v sobotu 3. října, vždy v 19 hodin 
na sokolovně.
Cena vstupenky je 80 Kč. Předprodej bude 
opět v knihkupectví Atlas Alfa na náměstí.
Zveme Vás velmi srdečně. Vám, kteří již 
vstupenky máte, budou vyměněny dle Va-
šeho přání.          Vaši ochotníci Sokola Litovel

Litovelští ochotníci zvou na premiéru 
hry Švejku!

Litovelská pražírna se přestěhovala
Litovelská pražírna kávy, o níž jsme psali  
v květnovém čísle, se odstěhovala z objektu 
bývalého Schenkova železářství v Palackého 
ulici. Provozovna bude nadále fungovat ve 
vhodnějších a větších prostorách v Lošově  
u Olomouce. Prodej kávy z této pražírny 
však bude v Litovli na zavedených místech 
pokračovat tak jako dosud..                                    red.

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

INZERCE

Začátkem letošního roku oslovil naše sdru-
žení s názvem Čarodějnická společnost Tři 
Dvory (ČS3D) spolek Třídvoračky ze stej-
nojmenné obce Tři Dvory u Kolína. Něko-
lik měsíců mezi našimi spolky probíhala 
čilá elektronická komunikace a my nakonec 
obdržely pozvání k návštěvě. Jelikož každo-
ročně vyjíždíme na týdenní cyklovýlet, jeho 
letošní cíl byl najednou jasný. Dohodly jsme 
termín a zamířily do Tří Dvorů nacházejí-
cích se čtyři kilometry východně od Kolína, 
abychom se osobně seznámily a navázaly 
nová přátelství.
První červencové pondělí nastoupilo našich 
sedmnáct čarodějnic v brzkých ranních ho-
dinách do vlaku. Kola samozřejmě cestovala 
v objednaném nákladním vagonu s námi. 
Po vřelém přivítání na kolínském nádraží, 
které nám připravili zástupci Třídvoraček  
a TJ Sokol Miladka Polická a Ruda Řehůřek, 
nás doprovodili do Penzionu u Drobníků  
v Kolíně.
Poté, co jsme se ubytovaly, vyrazily jsme na 
kolech společně s průvodci Rudou a Jindrou 
za poznáním města Kolína a jeho okolí. Prv-
ním kolínským zastavením byl pamětní ká-
men medvědů z animovaného seriálu Pojďte 
pane, budeme si hrát aneb Potkali se u Ko-
lína. V dalších dnech jsme měly díky našim 
průvodcům možnost poznat krásy okolních 

měst Poděbrady a Kutná Hora a také jsme 
navštívily rodiště Gustava Frištenského, 
obec Kamhajek. Jelikož nám počasí přálo, 
byly naše vyjížďky zpestřeny koupáním na 
pískovně Hradišťko. A co nás nejvíc zaujalo? 
Zjištění, že okolí Kolína je protkáno množ-
stvím úžasných asfaltových cyklostezek.
Naši noví přátelé ze Tří Dvorů u Kolína 
pro nás připravili pestrý týdenní program. 
Na místní hájence uspořádali posezení  
s občerstvením a hudbou, kde jsme si popo-
vídali, pochlubili se aktivitami našich obcí 
a společně si zazpívali. Poslední večer pro 
nás členky místního spolku na rozloučenou 
přichystaly vystoupení na místním hřišti. Se 
stejnou sestavou pak další týden reprezen-
tovaly ve finských Helsinkách na světové 
gymnaestrádě při hromadné skladbě České 
asociace Sport pro všechny. Pak jsme se také 
setkaly se starostkou obce Tři Dvory u Ko-
lína a vzájemně si předaly dary od zástupců 
města Litovle, Pivovaru Litovel a obce Tři 
Dvory u Kolína.
Týden s novými přáteli utekl jako voda a už 
dnes se těšíme na další setkání. Tentokrát 
přijedou kolínské Třídvoračky na návštěvu 
za námi, projedeme spolu s nimi okolí Tří 
Dvorů a ukážeme jim nejzajímavější místa 
Mikroregionu Litovelsko.

Čarodějnická společnost Tři Dvory (ČS3D)

Dvoje Tři Dvory se setkaly u Kolína

Na majetku města, který má sloužit všem,  
v tomto případě především dětem a jejich 
rodičům, se opět podepsali vandalové. Zřej-
mě v pondělí 17. srpna poničili mobiliář  
v parku Míru – počmárali zánovní stůl i la-
vice a vyryli do nich nápisy, poškodili herní 
prvek pro děti, zničili odpadkový koš.
Pokud jste viděli pachatele tohoto činu, ale 
zejména pokud se stanete svědky nějaké 
další aktivity vedoucí k poškozování veřej-
ného majetku, obraťte se ihned na Městskou 
policii Litovel.

tel. 585 341 568, 602 133 721

Zároveň upozorňujeme všechny rodiče  
a dospělé osoby, které s dětmi navštěvují hři-
ště (nejen) v parku Míru, že herní prvky jsou 
určeny pouze dětem od 3 do 14 let. Nejsou  
uzpůsobeny k tomu, aby unesly váhu dospě-
lého člověka. Používání houpaček a dalších 
prvků dospělým člověkem je poškozuje.  red.
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Turistické informační centrum Litovel zve 
všechny své návštěvníky na výstavu s ná-
zvem Hvězdy stříbrného plátna, která bude 
probíhat od 1. září do 24. listopadu ve vý-
stavních prostorách TIC. 
Československo patřilo v období první re-
publiky mezi špičku světové kinematografie. 
Kdo by neznal filmy jako Kristián, Eva tropí 
hlouposti nebo Cesta do hlubin študákovy 
duše. A právě tato expozice vám představí 
nejen slavné filmové a divadelní hvězdy, ale 
také jejich pohnuté osudy, které byly plné 
úspěchů, skandálů a pádů. Návštěvníci uvi-
dí dobové fotografie, časopisy a karikatury, 

dozví se zajímavosti ze života Lídy Baarové, 
Vlasty Buriana, Zity Kabátové, Hugo Haase 
a mnoha dalších. Dále bude k vidění herec-
ká šatna, kinoplakáty, ukázka dobové módy 
a módních předmětů, ve kterých se dříve 
chodilo do společnosti. 
Přijďte nasát prvorepublikovou atmosféru 
a poznat osudy těchto filmových a divadel-
ních hvězd.
Výstava bude přístupná v září od pondělí do 
neděle v 9–17 hodin (o víkendu je přestáv-
ka ve 12–12.30 hod.), v říjnu a listopadu od 
pondělí do pátku v 8–17 hodin a v sobotu  
v 9–15 hodin (přestávka 12–12.30 hod.). TIC

Hvězdy stříbrného plátna v infocentru



Ze společnosti

Byli oddáni
  1. 8. Marcela Hélová z Bouzova
                     a Martin Bukna z Hradečné
  8. 8. Alena Šperlichová z Haňovic 
                    a Roman Dolínek z Kluzova
22. 8. Martina Gazdíková z Litovle
                    a Michal Křepelka z Olomouce
22. 8. Lucie Mikulková z Olomouce
                     a Milan Richter z Mladče
22. 8. Zdeňka Hanáková ze Střeně
                    a Dušan Dokoupil ze Střeně
22. 8. Iva Soukupová z Litovle
                    a Roman Navrátil z Litovle
29. 8. Veronika Skopalová z Řimic 
                    a Jaromír Polák z Měrotína

odešli
23. 7. Zdeněk Studený z Kluzova (83 let)
24. 7. Milan Pirolt z Choliny (85 let)
24. 7. Jiří Šoupal z Litovle (77 let)
30. 7. Ing. Libor Zajíček z Červenky (49 let)
  6. 8. Drahomíra Kejvalová z Litovle (88 let)
  7. 8. Vlasta Vyhlídalová z Litovle (88 let)
  8. 8. Anna Růžičková z Měrotína (84 let)
  9. 8. Lubomír Slouka z Litovle (29 let)
10. 8. Ing. Miroslav Málek z Litovle (69 let)
10. 8. Jan Pospíšil z Litovle (67 let)
10. 8. Oldřiška Sležková z Litovle (67 let)
14. 8. MVDr. Vojtěch Grézl z Litovle (83 let)
18. 8. Rudolf Kučerák z Litovle (20 let)
20. 8. Marie Vacová z Litovle (84 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Litovel a Misericordia.

Inzerce

Privátní zubní ordinace v Uničově přijímá nové 
pacienty. Zajištujeme péči pro děti i dospělé. 
MDDr. František Vjaclovský
Adresa: Stromořadí 1286, Uničov
Tel.: 608 319 846, 585 054 770

Blahopřání

Dne 5. září slaví 70. narozeniny paní Marie  
Himmlerová z Litovle. Především hodně zdraví, 
životní pohody a radostných okamžiků přejí s láskou

 Alena, Verča, Martin a Jitka.

Studánky a prameny lidé uctívali od pra-
dávna. Pramen čisté vody poskytoval úle-
vu lidem i zvířatům. Stávalo se, že pití vody 
nebo omývání se vodou přímo z pramene 
mělo uzdravující účinky. Zaposlouchání se 
do uklidňujícího zvuku zurčení vody může 
být i dnes uzdravující. Pro turisty jsou stu-
dánky příjemným překvapením a zajíma-
vým turistickým cílem. 

Studánka míru v bouzovských lesích 
V bouzovských lesích, u silnice mezi obce-
mi Kozov a Blažov, je studánka, která má 
tak trochu jiné poslání než ostatní studán-
ky. Tahle voda nikdy neléčila, jedině snad 
duši. Osvěžení však nabídla všem, kteří 
pracovali poblíž v lesích nebo šli náhodou 
kolem. Je téměř u silnice, není těžké ji na-
jít. 
Pramen vody, který zde vytékal, nechal 
v  80. letech minulého století upravit do 
dnešní podoby svojanovský rodák. Podě-
koval tak Panně Marii za to, že vyslyšela 
jeho prosby a pomohla mu uzdravit se ze 
zákeřné nemoci. Studánka míru nemá svůj 
název náhodně. Na dobu války nelze nikdy 
zapomenout. Panna Maria vyslyšela pros-
by téhož člověka i v době 2. světové války  
a pomohla mu vrátit se z  koncentráku. 

Dvojí důvod k  vybudování studánky při-
pomínají i nápisy na pomníčku nad pra-
menem. V současné době nejsou příliš či-
telné, ale zatím nejsou ani ztracené. 
Pomůckou k  nalezení studánky může být 
částečně značená cesta k  bouzovskému 
hradu a obnovený obrázek sv. Trojice.  
 
Třináct studánek a pramenů vyšlo v propa-
gační skládačce Studánky a prameny Mi-
kroregionu Litovelsko, ale Studánka míru 
mezi Kozovem a Blažovem mezi nimi není. 
K radosti všech se ukázalo, že na Litovelsku 
je studánek daleko víc. Jejich stav je různý, 
mikroregion se snaží zabránit jejich zkáze. 
O studánkách se bude psát i v  některém 
z dalších čísel Litovelských novin.    

Eva Vaňková

Studánky a prameny Litovelska, část IX.

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  
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Vyřešte zločin na nové výstavě v muzeu
Pojem interaktivita (z  anglického slova in-
teractive – dialogický) představuje aktivní 
činnost uživatele při zažívání nějaké udá-
losti. Může jít o interaktivní výuku, televiz-
ní pořad nebo třeba výstavu, jako je tomu 
v  případě výstavy STOPA – Vyřeš zločin! 
Interaktivní výstava tedy vyžaduje od ná-
vštěvníka, aby se sám zapojil, a teprve až 
jeho aktivitou vzniká výsledný výstup.
V našem případě to je osobní účast při vy-
šetřování zločinu vraždy, kdy má návštěvník 
sám shromáždit a porovnat důkazy vedoucí 
k odhalení pachatele. Postupně tak prochází 
stejným vyšetřovacím procesem, jaký vyu-
žívá Policie ČR, protože s  její pomocí byla 
výstava realizována.
Po zajištění místa činu a shromáždění důka-
zů se tyto odesílají na specializovaná praco-
viště, která je za použití spolehlivých metod 
prozkoumají. Mezi metody, které si návštěv-
ník může osobně projít, patří zkoumání 
vláken, daktyloskopie, porovnávání DNA, 
toxikologie a trasologie. Postupně si je blíže 
představíme.

Zkoumání vláken
Každá hmota a látka má vlákna určité-
ho tvaru či seskupení, což při podrobném 
zkoumání umožňuje od sebe jednotlivé typy 
odlišit. Tato metoda úzce souvisí s  analý-
zou vlasů, jež má svůj původ již v polovině 
19. století. Mikroskopický rozbor podobný 
současnému výzkumu byl však definitivně 
ustanoven až počátkem století dvacátého. 
Metoda zkoumání vláken je velice důležitá, 
jelikož pomáhá odhalit oblečení pachatele 
v době páchání trestného činu.

Daktyloskopie
Již v dávných dobách si lidé uvědomovali vý-
jimečnost otisků, které představují individu-
ální poznávací znak každého člověka. Žádný 
člověk totiž nemá otisky stejné. Otisky prstů 
jsou tvořeny takzvanými papilárními lini-
emi, které se u každého člověka stáčí jinak 
a vytvářejí tak specifické znaky. Aby mohlo 
dojít ke shodě, musí se nalezený otisk sho-
dovat s odebraným alespoň v deseti znacích. 
Kromě otisků prstů rukou lze použít otisky 
také z prstů nohou, otisky dlaní a chodidel.
Základ metody zkoumání otisků prstů po-
ložila v roce 1823 práce Jan Evangelisty Pur-
kyně, avšak propracovaný systém snímání 
otisků a jejich klasifikace pocházejí až z po-
čátku 20. století. Tyto postupy vytvořil skot-
ský lékař Henry Faulds a brzy na to je začala 
využívat policie. V  současné době pomáhá 
policii při porovnávání otisků speciálně vy-
tvořená počítačová databáze AFIS.            hoš

S dalšími metodami se seznámíte v příštím 
čísle Litovelských novin nebo přímo na vý-
stavě, která je otevřená od středy do neděle 
od 9 do 17 hodin až do 25. října.
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Minule jsem v matrice narození konečně našla své-
ho pradědu Metoděje Coufala. Dalším listováním 
jsem objevila taky jeho sourozence. Stačí se dívat 
po čísle domu, a pak srovnat, zda má novorozenec 
tytéž rodiče. Metoděj byl páté z deseti dětí (někte-
ré ovšem zemřely jako velmi malé). Nejstarší bratr 
Jaroslav se narodil v roce 1879. Odhadla jsem 
teda, že se jejich rodiče vzali rok nebo nanejvýš 
několik let před tím. Hledala jsem proto v matrice 
oddaných Červenky. (Metodějova matka Anna od-
tamtud pocházela a jak vím, svatba obvykle bývá 
v rodišti nevěsty.) Zjistila jsem, že Tomáš Coufal si 
vzal Annu Žváčkovou 4. června 1878. Ale protože 
je matrika opět nadepsaná německy, některým 
kolonkám zase nerozumím. 

Podobně jako v matrice narození hraje i tady roli 
datum – rok, měsíc a den sňatku. Další kolonka 
uvádí jméno církevního hodnostáře – oddávají-
cího. Novější matriky z 19. století uvádí potom 
zvlášť kolonky pro ženicha – der Bräutigam 
(des Bräutigams = 2. pád) a pro nevěstu die 
Braut (der Braut = 2. pád). U obou je tady 
uvedené číslo domu – Haus Nro. vsi vypsané  
v textu, kde je jméno ženicha, jeho povolání – 
der Stand a identifikace rodičů, rodinný původ 
– filiation. Dál se zaškrtávaly podobně jako  
v matrice narození kolonky pro rozlišení nábo-
ženského vyznání a místo data narození se tady 
uvádí věk – das Alter formou počtu let a mě-
síců. Poslední kolonka uvádí, jestli byl ten který 
svobodný/ná – ledig nebo vdovec/vdova – der 
Witwer/die Witwe v době sňatku. Kolonka 
nadepsaná der Beistände – svědci obsahuje 
jejich jména, povolání a místo bydliště. 
Jistě sis, Heli, všimla, že jsou u tvého záznamu 
také poznámky o ohláškách snoubenců. To je 
sdělení informace o zamýšleném sňatku snou-
bence v jeho farnosti. Knihy ohlášek se nachází 
v archivních fondech farních úřadů.

Tak jsem objevila víc, než jsem čekala. Když si To-
máš vzal v 36 letech 25letou Annu, byl už vdovec. 
Jeho první ženu jsem našla tak, že jsem hledala 
víc do minulosti v matrice narozených a zjistila, že 
měla s Tomášem tři syny. Ten poslední se narodil v 
lednu 1878, tedy několik měsíců před Tomášovým 
druhým sňatkem! Jeho první manželka se jmeno-
vala Anna Valouchová a pocházela z Chudobína. 
Zajímalo mě, proč zemřela, a tak jsem si našla ma-
triku zemřelých z Vísky a nalistovala v ní rok 1878. 
Jako čím dál zkušenější hledač jsem přišla na to, že 
Gestorbenen znamená zemřelý, Krankheit und 
Todesart je nemoc a příčina smrti. Dále je tam, 
kdo ji zaopatřil (versehen) a pohřbil (begraben). 
Anna zemřela týden po narození dítěte na záškrt. 
Novorozeně umřelo pár týdnů po ní – bředem. (Co 
to asi je?) A v březnu zemřela Tomášovi i matka. 
Není divu, že tak rychle hledal novou hospodyni.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (5)Uganda potřetí:  Jak to chodí uvnitř
Tak jak dokončuji vše spojené s mojí pra-
xí, je třeba završit i mé pisatelské úsilí  
v Litovelských novinách. Psala jsem Vám  
o tom, jak to v Ugandě vypadá a co jsem 
tam dělala. Teď bych mohla prásknout 
něco z jejího osobního života.

Kmeny
Obyvatelé Ugandy se dělí do kmenů, jež 
mají nejrůznější jména, například podle 
zvířat (můj kamarád pochází z kmene opic). 
Život uvnitř těchto společenství i mezi nimi 
určují pravidla. Příklad: Muž se nesmí ože-
nit s dívkou ze stejného kmene, s výjimkou 
toho největšího, kam patří tisíce lidí. Kdyby 
se totiž pravidlo vztahovalo i na něj, těžko 
by mladík ve zbytku země hledal vhodnou 
nevěstu. 
Zajímavá může být i komunikace mezi nimi. 
Oficiálním jazykem je angličtina, nově se 
pro africké země jednotně zavádí svahilšti-
na. Ty ale neumí všichni. Dorozumívají se 
místními jazyky, kterých je přibližně čtyři-
cet. Jazyky sousedních kmenů se podobají, 
ale lidé z jihu ani trochu nerozumí lidem ze 
severu apod.

Jeden muž, jeden nůž
Nařízení vlády posílá mladé muže hromad-
ně do zdravotnických zařízení k chirurgic-
kému odstranění předkožky neboli obřízce. 
Důvod je prostý – snížit počet nakažených 
virem HIV. Někde se postaví stan nebo se 
otevřou dveře ordinace a jeden neobřezaný 
muž jakéhokoli věku za druhým přichází za 
plentu. O žádné takové akci jsem ale za své-
ho pobytu neslyšela, možná proto, že údajně 
probíhají během „obřízkové sezóny“, která  
u většiny kmenů začíná v srpnu. 
Je třeba zdůraznit zásadu „jeden muž, jeden 
nůž“, kdy doktor musí po každém zákroku 
skalpel sterilizovat, aby zabránil přenosu 
infekce. Proč to však zmiňuji… Tradiční 
praktika, která v  některých kmenech do-
dnes existuje, je šílená! Den, kdy se chlapec 
má stát mužem, je velkou a hlavně veřejnou 
událostí. Mladík osobně pozve příslušníky 
rodiny i kmene a před jejich očima na mís-
tě, které můžeme označit za náměstí, se to 
stane. Tady Vás upozorním, že pokračování 
není pro slabé povahy. Chlapec totiž dosta-
ne do pusy roubík a nesmí ani malinkým 
škubnutím tváře projevit bolest. Pohne-li 
se, znamená to hanbu, slabost a musí vrátit 
všechny dary mu věnované k  této příleži-
tosti. Pokud to vydrží, stane se sice mužem  
a může si nechat dary, riskuje však, že si 
odnese mnohem víc – infekci (jedním ne-
dezinfikovaným nožem může být obřezá-
no několik chlapců z vesnice, kteří ten rok 
přijdou na řadu) či dokonce nefunkčnost! 
Zákrok totiž neprovádí lékař, ale šaman, 
kněz či náčelník bez minimálních znalostí. 
V sázce pak kromě zdraví je i budoucnost, 
protože kvůli nemoci opustí školu, nezíská 
vzdělání, dobrou práci a jako bonus nemůže 
založit vlastní rodinu.

Žádost o ruku, zásnuby a svatba
Vstoupit do svazku manželského je velice 

drahá záležitost. 
Muž za nevěstu 
musí zaplatit je-
jím rodičům v 
penězích, ovoci, 
zelenině, obilovi-
nách či kravách. 
Po této životní 
koupi následují 
zásnuby. Ty pro-
bíhají formou 
obrovské oslavy, 
která se svými rozměry podobá samotné 
svatbě. Sjedou se desítky nastrojených ro-
dinných příslušníků v nazdobených autech. 
Zatímco se budoucí nevěsta upravuje, hosty 
vítají tanečnice. Neskutečně dlouhý čas pro-
slovů (Uganďané se v nich vyžívají) dělí hos-
ty od stolů prohýbajících se jídlem, od tra-
dičních pokrmů a mas přes ovoce po vína a 
další nápoje. Každý si musí odnést výslužku, 
jinak to pro rodinu nevěsty znamená ostu-
du. Následuje další ceremoniál, také výrazně 
zasahující do rodinného rozpočtu – svatba. 
Jak jsem již zmiňovala, probíhá v podobně 
bohatém a veselém duchu. Uganďané mají 
většinou hluboko do kapsy, ale na oslavách  
a obřadech šetřit nesmí a hlavně nechtějí!
V  kostele před Bohem je povolena pouze 
jedna svatba, není však žádnou výjimkou, že 
muž má dvě nebo i více manželek. Poznala 
jsem ženu, která je z šedesáti dětí svého nyní 
devadesátiletého otce, jenž tento neuvěři-
telně vysoký počet potomků zplodil s  šesti 
ženami. To je však příklad extrému.

Pohřeb
Velké stany nechybí ani na pohřbech. Lidé 
se tam shromáždí, aby se naposledy rozlou-
čili s nebožtíkem či nebožkou. Jak jsem již 
psala, Uganďané si potrpí na proslovy, proto 
každý, kdo měl s mrtvým/ou něco společné-
ho, chce něco říct. Takže klidně i po dvou 
hodinách se všichni přesunou na zahradu 
domu, kam k  vykopané jámě přinesou ra-
kev. V  této africké zemi nestojí hřbitovy, 
pochovává se pod banánovníky u domu. Po 
dalších projevech se dřevěná schránka uloží 
do hrobu a zakope.

Chcete také pocítit kulturu rozvojové země 
na vlastní kůži a přemýšlíte, jak se k  tomu 
dostat? Existuje několik způsobů, jak se stát 
dobrovolníkem v rozvojové zemi – od kon-
taktů přímo v zemi (myslím tím známé na 
klinikách či v nemocnicích, učitele a ředitele 
škol) přes nabídky neziskových organizací 
po studium na škole, jako jsem to měla já. 
Praxe byla součástí studia na CARITAS – 
Vyšší odborné škole sociální v Olomouci.
Tímto článkem se s Vámi v Litovelských 
novinách loučím. Doufám, že se Vám mé 
psaní líbilo a že Vás inspirovalo. Srdečně 
Vás zvu na svůj blog ugandan-journey.
blogspot.cz, kde najdete spoustu dalších 
zajímavostí o ugandské přírodě, událos-
tech a mých dalších činnostech. Budu se 
těšit na vaši návštěvu. 
Rozloučím se v  ugandském stylu. SULA 
BULUNGI!                            Eliška Juřičková
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Stalo se v Litovli
 V září roku 1945 byl ve Slatinicích učiteli Sva-
toplukem Klemsou, Františkem Čechem, panem 
Janem Pospíšilem a řadou spolupracovníků za-
ložen folklorní soubor Hanačka. Soubor pů-
sobil pod hlavičkou Krojovaná družina Mánesova 
sboru a jako takový byl pozván i k prezidentu 
Benešovi. V roce 1946 přešel pod hlavičku Sokola 
Slatinice. Od roku 1955 vedla soubor paní Vale-
rie Hladká pod novým názvem Hanácký soubor 
písní a tanců Hanačka. Soubor byl pravidelným 
hostem všech folklorních slavností (dožínky, 
Strážnické a Hanácké slavnosti), spolupracoval 
s televizí i rozhlasem. V roce 1967 přešel pod 
Osvětovou besedu Slatinice. Roku 1981 se stal 
jeho novým zřizovatelem Závodní klub ROH Tesla 
Litovel, jehož funkci pak převzal Městský klub. 
Soubor se za dlouhá léta zúčastnil řady zájezdů 
doma i v zahraničí, získal četná uznání, ceny a di-
plomy. Zejména po doplnění Hanáckou muzikou.
 3. 9. 1965 založil učitel Miroslav Kočí při ZŠ 
Opletalova dětský dechový orchestr Litovelan-
ka. Orchestr si vedl zdatně, brzo patřil k nejlep-
ším v republice. Do roku 1968 se v něm vystřídalo 
na 80 členů a vystupoval nejen v Čechách, ale  
i v Německu, Sársku,  Anglii, Dánsku a Rakousku. 
Ještě v roce 1971 měla Litovelanka 6 vystoupení 
v Praze, vystupovala v televizi. Co to však bylo 
platné, když v důsledku normalizačních zásahů 
musel odejít ze školy ředitel Alois Kočí a vzápětí 
i dirigent Miroslav Kočí. Bohatá činnost dětské 
dechovky tak byla přerušena. Litovelanku sice 
převzal učitel hudební školy Alois Kondziolka, 
ale už se nedokázala vyrovnat se stálou obmě-
nou odrůstajících hráčů. V roce 1977 ještě převzal 
dětskou dechovku Litovelanka Spojený závodní 
klub, ale její konec tím jen mírně oddálil.
 18. 9. 1995 byl zahájen provoz na nové 
litovelské poště na křižovatce ulic Vítězná  
a Žerotínova (na místě zvaném u zrcadel). Ten-
to dům už zažil několik majitelů a různá určení. 
Roku 1902 byl postaven pro českou mateřskou 
školu, roku 1939 byla budova přestavěna pro 
nově vzniklou rodinnou školu a mateřské škol-
ce vyhrazena jen jedna místnost v přízemí. Po 
válce byla rodinná škola zrušena, krátce zde byl 
sekretariát KSČ, od r. 1952 internát sladovnické-
ho učiliště. V r. 1975 mateřskou školku obnovil 
podnik Tesla, který zde v r. 1989 zřídil středisko 
reprografie. V roce 1995 se zde zřídila nejprve 
telefonní ústředna a pak i poštovní úřad.
 17. 9. 1995 zemřel významný představitel 
lidové strany Ladislav Kopřiva. Narodil se  
r. 1921, absolvoval litovelské gymnázium a poté 
pracoval jako technik Zemědělského nákupního 
závodu Olomouc a Severomoravského průmys-
lu masného. Dlouholetý člen lidové strany a do  
r. 1990 předseda litovelské organizace se stal 
místopředsedou lidové strany. V letech 1971 až 
1981 byl poslancem Sněmovny národů, v letech 
1976–1986 členem rady MěNV. Dne 17. 12. 1981 
byl jmenován ministrem bez portfeje.            L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Tropické léto snad máme za sebou a také 
pauzu v naší činnosti během prázdnin. Úpl-
ný výpadek to však nebyl. Uskutečnil se pěší 
výlet z  Javoříčka do Bouzova i cyklovýlet 
do Liboše přes Střeň a Štěpánov. Unavené 
cyklisty v počtu 15 uvítala pohostinná hos-
půdka Za Vodou. Počasí akci přálo, bylo sice 
teplo, ale ne ta následná vedra. 
Měsíc září je akcemi až přeplněn. Ve čtvrtek  
2. 9. se sejdeme v jídelně Penzionu u kostela 
již v 15 hodin, abychom vše stihli – nejprve 
povídání  manažerky Mikroregionu Litovel-
sko paní Evy Vaňkové o radniční věži s vi-
deonahrávkou, a potom pro zdatné zájemce 
komentovaný výstup na ochoz věže. 
Z iniciativy zájemců o cykloturistiku uspo-
řádáme ve čtvrtek 10. 9. cyklovýlet Litovel-
ským Pomoravím. Pro pěší výlet se nenašlo 
dosti zájemců. Opět se sejdeme ve 14 hodin 
u penzionu. Povede nás Mirek Fendrych po 
nenáročné rovinaté trase, jistě ukončené 
v příjemném restauračním zařízení.
Na další čtvrtek, 17. 9., jsme pozváni k panu 
Vitoulovi na prohlídku vápenky, odstřelu 
kamene v lomu a sportovní a zábavné odpo-
ledne. Počet účastníků je omezen kapacitou 
jeho zařízení. Odjíždíme v 9 hodin autobu-
sem z  autobusového nádraží, zpět kolem  
15 hodiny. Naše úmysly po zatraktivnění 
akce cestou vláčkem z Litovle předměstí do 
Mladče vzaly za své po sdělení ČD, že vypra-
vuje vláček jen o víkendech. Takže jedeme 

klasicky – autobusem.
Městský klub pozval úspěšné interprety 
Duo Jamaha, především pro zájem ze stra-
ny seniorů, na sobotu 26. 9. do Velkého sálu 
Záložny v 19 hodin. Takže milovníci tohoto 
žánru snad nezklamou!?
Na sobotu večer 3. října už si nic neplánuj-
te! K našemu svátku – Mezinárodnímu dni 
seniorů (1. 10.) máme dohodnutu inscena-
ci divadelní komedie Švejku! od 19 hodin 
v sále sokolovny. Je to dárek od vedení měs-
ta. Vstup je pro seniory tedy zdarma. Přijďte 
si zlepšit náladu a zasmát se nesmrtelným 
„hláškám“ a gagům.
Jen informativně – v  říjnu budou dvě ces-
tovatelské besedy: 8. 10. o Mexiku v  Ma-
lém sále Záložny a 15. 10. o USA v  jídelně 
Penzionu, vždy od 16 hodin. A ve čtvrtek  
22. 10. se chystáme na exkurzi do podniku 
SEV Litovel. Kapacita je zde omezena na dvě 
skupiny po 20 účastnících, sraz je ve 14 ho-
din u podniku na ulici Palackého.
 „Úřadujeme“ pro vás každý pátek od 9 do 
10 hodin v jídelně Penzionu, nyní již našem 
stabilním akčním prostoru, který byl dovy-
baven městem Litovel o dalších 20 pohodl-
ných židlí. Takže ani sezení na přinesených 
lavičkách nebo opírání se o stoly či zeď už 
nehrozí! 
Přejeme krásné, snad už normální letní dny 
a těšíme se na vás na připravovaných akcích!                                                  

jh

Vyšla kniha o litovelských ulicích

Beseda s Ivanou Kubíčkovou
o historii a pojmenovávání litovelských ulic 

spojená s křtem knihy 
Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes

se uskuteční
 v úterý 22. září v 17 hodin

v litovelském muzeu.

Od března roku 2014 vychází v LN seriál 
o litovelských ulicích, v němž archivářka 
Státního okresního archivu Olomouc Ivana 
Kubíčková představuje postupně stručnou 
historii i proměny názvu jednotlivých ulic 
v našem městě. V září se na pultech litovel-
ských knihkupectví, v informačním centru 
i muzeu objeví její kniha Názvy litovelských 
ulic v minulosti a dnes. Ta na 170 stránkách 
zkoumá téma do hloubky a docela jinak.
Zásadní část publikace je věnována studii 
historického vývoje názvů litovelských ulic 
v kontextu proměn ve společenském živo-
tě města. Autorka nás přivítá v letech 1770, 
kdy bylo úředně nařízeno číslování domů, 
a 1893, kdy bylo v Litovli zavedeno pojme-
nování ulic. Poukazuje na souvislost formy 
názvu s německou nebo českou správou 
města. Dovíme se, jak názvy ulic ovlivnily 
války nebo éra komunismu. Jaké typy po-
jmenování se v té které době volily. A jak 
vznikají nové názvy dnes.
Druhá, tenčí část knihy se věnuje jednotlivě 
všem 77 ulicím Litovle. Autorka v ní datu-
je veškerá pojmenování, která ulice nesly,  
a osvětluje jejich význam. Rejstřík názvů 
navíc umožňuje identifikovat ulice podle 
někdejšího, již neužívaného jména.
Publikace je doplněna o četné dobové sním-
ky Litovle z archivních zdrojů.
Historii názvů ulic má zatím zpracovanou 
jen malé množství měst. Je dobře, že Litovel 
patří mezi ně.                                                 hk
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Litovelské ulice

LESNÍ ZÁTIŠÍ
Název ulice vypovídá o její poloze v blízkos-
ti lesa. V době, kdy byla pojmenovaná, byla 
vlastně k lesu ulicí nejbližší. Lesy Litovelského 
Pomoraví sahají až k městu právě na východě. 
Dodnes jsou známé pod názvy Dolní les a Pro-
střední les. Les na Karlově byl vykácen již v 19. 
století.

Ulice Lesní zátiší se nachází ve východní vi-
lové čtvrti vznikající od 30. let 20. století. Jde 
o prodloužení ulice Šemberovy až k vyústění 
Sochovy ulice do ulice Šmakalovy. V minulosti 
byla ulice součástí trati s názvem U Boudy, kde 
až do roku 1947 nebyly jednotlivé ulice pojme-
nované. 

Proměny názvu: součást trati U Boudy  Lesní 
zátiší (1947)

LoŠTICKÁ
Základ pojmenování ulice tvoří název města 
Loštice, které leží na řece Třebůvce v jižní části 
okresu Šumperk, ve vzdálenosti 13 kilometrů 
od města Litovle. Město bylo založeno jako tr-
hová ves v polovině 13. století v místech, kde 
se již dříve nacházela stará slovanská osada. 
Loštice jsou považovány za město středověkých 
hrnčířů, loštický pohár byl pro svou specifičnost 
znám v 15. století po celé Evropě. Dnes jsou 
Loštice známy hlavně pro svou dlouholetou tra-
dici ve výrobě tvarůžků.

Ulice Loštická vychází z křižovatky Staroměst-
ského náměstí a ulic Karla Sedláka a Uničovské. 
Dál na západ slouží jako hlavní přístupová cesta 
k významnému průmyslovému podniku města 
– cukrovaru. Silnice pokračuje směrem na Nové 
Zámky a dále směřuje právě do Loštic či Mohel-
nice, podle které se také v letech 1893–1900 
nazývala Mohelnická. Ke změně došlo zřejmě 
vzhledem ke skutečnosti, že Mohelnice byla 
německá a Loštice česká obec, takže jí česká 
správa města dala v roce 1900 přednost.

Proměny názvu: Müglitzerstrasse (1893)  
Loštická (1900)  Loschtizgasse (1940)  
Loštická (1945)

 Ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Nejžádanější knihy a autoři v litovelské knihovně

Loštická ulice s cukrovarem kolem roku 1910.

Pro dospělé
Zajímá vás, jaké tituly jsou v knihovně v po-
sledním půlroce nejžádanější nebo nejčastě-
ji rezervované? 
Na prvním místě je to detektivní román 
Larse Keplera (pseudonym autorů manželů 
Ahndorilových) ze série o policejním komi-
saři Joonovi Linnovi s názvem Stalker, kte-
rý vyšel v  květnu. Před devíti lety byl pas-
tor Rocky Kyrklund odsouzen za brutální 
vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Ve 
stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund zno-
vu vrací do společnosti, někdo policii pošle 
video ženy v okně. Následujícího dne je žena 
nalezena mrtvá. Brutalita vrahova útoku vy-
šetřovatele dovede k Rockymu Kyrklundovi. 
Policii přijde další videonahrávka. Nikdo 
nerozumí tomu, co se to děje. A Joona Linna 
více než před rokem zmizel. Skoro všichni si 
myslí, že je mrtvý. Skoro všichni… 
Stále přetrvává zájem o díly erotické série 
Padesát odstínů šedi. E. L. Jamesová v ní plní 
sny mnoha žen o dokonalém partnerovi. 
S velkým zájmem se setkává titul české au-
torky Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně, 
který přináší psychologický příběh žen z Bí-
lých Karpat, o nichž se říká, že kromě jiného 
umí vidět budoucnost. 
A dalším žádaným českým autorem je své-

rázný Olomoučan Patrik Hartl, jehož auto-
biograficky laděný humorný příběh se jme-
nuje Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 
Naši čtenáři dále nejvíce požadují konkrétní 
tituly Jonase Jonassona, Evžena Bočka, Kena 
Folletta, Jo Nesbøa a dalších spisovatelů.

Pro děti
V  oddělení pro děti zcela bez konkurence 
vede řada devíti dílů Deníku malého pose-
routky Jeffa Kinneyho, o kterých byla zmín-
ka v březnovém čísle.

E-knihy
Dlouhé čekání na rezervované tituly může 
v  některých případech vyřešit zapůjčení 
elektronické podoby žádané knihy. Postup, 
jak realizovat e-výpůjčku, rádi vysvětlíme 
v knihovně, detailně je také popsán na na-
šich webových stránkách.

Půjčovní doba
Od září se zase vracíme k obvyklému sché-
matu půjčovních dní. Otevřeno bude v pon-
dělí a čtvrtek v 9–12 a 13–18, v úterý v 9–12 
a 13–17, v pátek v 12–17 hodin v oddělení 
pro dospělé. Děti mají otevřeno ve stejných 
dnech, ale pouze v odpoledních hodinách.

       lf

Litovel je moje město, srdeční záležitost, a nezměnil 
na tom nic ani fakt, že již 10 let žiji a pracuji v Pra-
ze. Do Litovle se stále pravidelně vracím a vždy se 
mi odtamtud hrozně těžce odjíždí. Přeci jenom jsem 
zde prožil celé dětství, super pubertu, navštěvoval 
základní školu, úspěšně odmaturoval na GJO a v létě 
chodil na brigádu do pivovaru. Kolikrát je mi v Praze 
po té „naší“ Litovli teskno. Alespoň v tom ale nejsem 
sám, protože Litoveláků je v Praze kupodivu dost.
Poslední horké dny vyloženě volaly po dodržování 
správného pitného režimu, ale najděte v Praze hos-
podu či restauraci s pořádným pivem... samozřejmě 
myšleno s tím litovelským. Po této stránce zde kova-
ný Litovelák vyloženě trpí, a i když najde tu správnou 
hospůdku, brzy zjistí, že místní výčepní se k plnění 
půllitru neumí postavit s potřebnou láskou a něhou, 
tak aby bylo pivo dokonalé. 
V neděli 26. 7. to hned od rána vypadalo na další pa-
řák, a tak jsem se rozhodl vyrazit k vodě. A protože 
ve mně dřímá  sportovní duch, vyrazil jsem k praž-
skému sportovnímu kanálu v Tróji, kde mělo zrovna 
vrcholit MČR ve vodním slalomu v čele se všemi čes-
kými reprezentanty.
A... hned na parkovišti jsem zaregistroval dodávku 
s  tolik známým jménem Litovel! Přímo u vodního 
kanálu se pak tyčil černo-červeno-žlutý stánek lito-
velského pivovaru, hned vedle jsem si všiml plně ob-
sazených sedacích pytlů a nejhezčích stupňů vítězů 
v litovelských barvách.

Po zhlédnutí semifinálových jízd jsem se rozhodl, že 
nelze dále čekat a s rozhodným výrazem jsem vyrazil 
k  litovelskému stánku s  tím, že si dám to „pořádný 
pivo“! Takto pronesený požadavek se setkal s  obe-
zřetným pohledem výčepního, a tak jsem hned bez 
vytáček vybalil, jak se věci mají a jakou z nich mám 
radost. Podezíravý a ostražitý pohled se rázem změ-
nil v  ten pověstný moravský přívětivý a přátelský. 
Bylo příjemné sledovat, jak se u stanu zastavují ko-
lemjdoucí a diváci, kteří se zájmem a s nadšením po-
píjejí a chválí naše pivo a ptají se, odkud je. S kluky 
jsme mezitím probrali, co nového v Litovli, den starý 
výsledek Sigmy z Teplic a co nejkratší trasu zpět na 
hradeckou dálnici přes Prahu. Když se sečetlo výbor-
né pivo, připalující sluníčko, dobrá nálada a příjem-
né vystupování výčepních, tak jsem se ani nedivil, že 
černý citron došel ještě před koncem závodů. 
Hrdost a radost se ve mně následně ozvaly v  mo-
mentě, kdy medailisté s  litovelským logem na 
startovním čísle a stojící na „litovelských“ stupních 
vítězů dostali kromě tradičních medailí a diplomů  
i dárky z Litovle. 
Na to, jak zoufale den ráno vypadal, se z něj ve finále 
vyklubal absolutně báječný den, kdy jsem se v Praze 
cítil jako doma v Litovli – slunce, voda, krásný holky, 
pohodový výčepní a „naše“ pivo! 
Tímto osazenstvo stanu zdravím, doufám, že se 
z Prahy úspěšně vymotali, a na viděnou na Otvíráku!  

Petr Valouch (redakčně kráceno)

Ze čtenářské pošty...@
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Z listí na stromě vykukují kr-
kavci, kolem poletují sovy, na 
dvorku odpočívá jezevec, vyd- 
ra dříme ve svém domečku. 
Liška se za hudrování krocana 
a přihlížení divočáka vesele 
prohání mezi slepicemi. Čáp 
si vykračuje po zahradě a sem 
tam něco sezobne.
Není to bajka. Není to pohád-
ka. Je to realita jednoho ne-
nápadného domu v Pateříně, 
který má na vratech obrázky 
zvířat a nápis záchranná sta-
nice.

Volnost
„Tak ten mladý čáp zrovna 
pochází z komína na Vítězné  
v Litovli,“ ukazuje Ondřej Csik, 
který za pomoci manželky zá-
chrannou stanici v Pateříně 
provozuje. „O půl jedné v noci 
ho zachraňovali hasiči s policií. 
Vyletěl z hnízda a zřejmě narazil 
někde do baráku. Otřes mozku, 
poraněné křídlo. Po týdnu tady 
je naprosto zdravý. Je volný, 
může létat, ale zatím mě nemíní 
opustit.“
Tak to ostatně chodí s mnohými 
zvířaty, která stanicí projdou.  
V současnosti je jich tu kolem 
padesáti. Některá, která už se do 
volné přírody vrátit nemohou, 
jsou tu nastálo. Další se po vy-
puštění ještě nějaký čas vracejí 
třeba na večerní krmení. Poštol-
ky, káňata, krkavci.
Skoro všichni mají možnost 
volného pohybu. A přece nikdo 
neutíká. „Pokud zvíře ví, že má 
volnost, není vězněné, chová 
se přirozeně, kamarádsky, beze 
stresu. Zavřená zvířata se cítí být 
ve stresu, a proto hledají únik. 
Lidi se pak nemůžou divit, že 
je pokoušou,“ vysvětluje On-

dřej Csik, který ví díky svému 
harmonickému soužití se zvířa-
ty o jejich skutečných návycích  
a chování víc, než se dá nastu-
dovat z jakékoli knížky. „Vyjdu  
s lišákem na pole, proběhne se, 
za půl hodiny se vrátí a skočí mi 
do náruče. Moje zvířata se ne-
ztratí, hlídají si mě,“ vysvětluje 
prostý rozdíl mezi muset a chtít.

Systém záchranných stanic
V domě Csikových v Pateříně 
působí záchytná stanice, která 
je pobočkou záchranné stani-
ce Stránské. Ta je začleněna do 
národní sítě stanic pro záchra-
nu handicapovaných živočichů, 
kterou provozuje Český svaz 
ochránců přírody. V praxi to 
znamená, že pouhé dvě stani-
ce pokrývají potřeby větší čás-
ti Olomouckého kraje. Ta ve 
Stránském má na starosti Šum-
persko, Jesenicko, Bruntálsko  
a Uničovsko, pateřínská se vě-
nuje oblasti Litovelska, Mohel-
nicka, Šternberska, Zábřežska  
a širokého okolí. 
Záchranné stanice však spolu-
pracují na celonárodní úrovni. 
Jejich pracovníci, kteří jsou na 
telefonu 24 hodin denně a 365 
dní v roce, působí podobně 
jako záchranka pro lidi. Ten, 
kdo je nejblíž, vyjede na místo, 
aby zraněnému živočichovi po-
skytl pomoc. Zvíře je odvezeno  
z místa neštěstí a ošetřeno. Ná-
sleduje rehabilitace, která vět-
šinou trvá podstatně kratší čas 
než u člověka. „Člověk se se 
zlomeninou léčí dva měsíce, 
zvíře se zlomenou nohou nebo 
křídlem je v kupě za dva týdny,“ 
odhaluje Ondřej Csik. 
Některá zvířata jsou však han-
dicapována doživotně. Ta pak  

v záchranné stanici nacházejí 
domov natrvalo. 

Útočiště potřebných
Zvíře může ke zranění přijít 
různě. Zásahem elektrickým 
proudem, srážkou s autem... 
Pokud v lese, na silnici nebo jen 
kolem svého domu poraněné 
zvíře najdete, zavolejte na čís-
lo záchranné stanice (rámeček 
vpravo nahoře), případně poli-
cii, která informaci předá dál. 
Stačí pak u zvířete počkat, než 
pracovník záchranné 
stanice přijede. Někdy 
postačuje i rada přes 
telefon. Je však dobré 
vědět, že běžný občan 
nesmí mít volně žijící 
zvíře doma víc než 24 
hodin. 
Záchranná stanice je 
primárně určena právě 
pro volně žijící zvířata, 
objevují se zde však  
i jiní tvorové. „Neod-
mítneme žádnou po-
moc,“ konstatuje pro-
vozovatel pateřínské 
stanice. „Děti třeba 
dostanou jako dáre-
ček za vysvědčení zví-
ře. Přijdou prázdniny  
a najednou je zvíře vy-
hozené. A někdy jsou 
to drahé dárky, třeba 
psoun prérijní. Stojí 
5–7 tisíc! Máme tady 
dva. Měli jsme i případ 
bengálské kočky. Hod-
nota toho zvířete s pa-
píry je kolem 30 tisíc. 
Nechali ji zmrznout 
u popelnice. Hodně 
jsme se snažili, ale 
umřela na zápal plic,“ vzpomíná 
Ondřej Csik a dodává: „Nechá-
pu to. Kdo udělá tohle, může 
ublížit komukoliv. Je to skryté 
nebezpečné já v těch lidech.“
Sám ostatně nabyl nepříjem-
ných zkušeností s lidmi, když 
stanice sídlila ještě v Uničově. 
„Stávalo se třeba, že feťáci pře-
lezli plot a zabili a snědli kroca-
ny, bobra, nebo otrávili sovice 
sněžné. Nakonec jsme koupili 
dům v Pateříně. Tady je pro 
moje svěřence ráj. Navíc máme 
fantastické sousedy, kteří pro to 
mají pochopení.“

Vypouštění
Po nezbytné době rekonva-
lescence přichází čas, kdy uzdra-
vené zvíře stanici opouští. Vzác-
nější ptáci dostanou na cestu 
kroužek. Některá chráněná zví-
řata, třeba vydry, se i čipují, aby 

někdejší pečovatelé měli přehled 
o tom, jak se jim daří.
„Když mají naše sovy mláďata, 
počkáme, až vyrostou, okrouž-
kujeme je a vypustíme. Jsou 
mezi nimi i druhy, které už 
málem vymizely. Je to úspěšná 
reprodukce zpátky do přírody,“ 
doplňuje Ondřej Csik.
Je-li to možné a bezpečné, vy-
pouští zachránci zvíře v blíz-
kosti místa, kde bylo nalezeno. 
Existuje tak velká šance, že opět 
najde svou rodinu.

„O rodinné soudržnosti bych 
mohl vyprávět příběhy,“ začíná 
vzpomínání muž, který opako-
vaně ošetřoval také čápy z ko-
mína na škole v Dlouhé Loučce. 
„Tenkrát tam čáp bránil svoje te-
ritorium, a jak bojoval, probodl 
si křídlo a zůstal zaháklý na hro-
mosvodu. To je zranění na půl 
roku léčby. Byla to samice, kte-
rou jsem odvezl, a její partner 
zůstal na komíně sám. Měl jsem 
ji na stanici ve voliéře, ošetřoval, 
krmil. Pak přišel podzim a čáp 
už byl zdravý, že by mohl sko-
ro letět. Když jsem jednou ráno 
přišel krmit, čáp seděl na volié-
ře. Vznesl se, a byl pryč. Nejdřív 
jsem si myslel, že ho někdo pus-
til, ale když jsem přišel blíž, můj 
čáp ve voliéře byl. To partner 
po té době našel svou ženu. Ne-
dlouho po tom jsem čapí sami-
ci vypustil. Jakmile se vznesla, 

Moje liška mi slepice hlídá, říká ondřej Csik ze záchranné stanice v Pateříně

Nejčastější úrazy zvířatům přivodí elektrický proud. Naše zem je skrz naskrz proplete-
na dráty elektrického vedení, takže není divu, že o ně poměrně často nějaký větší pták 
zavadí. O to větší nebezpečí představují dráty za mlhy. Na snímku je poštolka s křídlem 
upáleným elektrickým proudem. Létat už nikdy nebude.

„Spousta lidí si myslí, že jezevec je samotář  
a bručoun, který je schopný zazdít v noře psa. Sa-
mozřejmě, když mu někdo narušuje teritorium, tak 
se brání. Jinak je jezevec ale naopak kolektivní zvíře. 
Naše štěňata welššpringršpaněla má jako vlastní.  
A když na něj zavolám jménem, přiběhne.“
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v cuku letu u ní byl ten druhý. 
Klapání zobákem, zakroužili  
a byli pryč. Bylo jasné, že to jsou 
partneři po půl roce. Na druhý 
rok na jaře oba přiletěli na svůj 
komín. A od té doby tam každý 
rok mají mláďata.“

Život zachránce
Být pracovníkem záchranné sta-
nice není zaměstnání. (Ostatně 
Ondřej Csik si na živobytí vydě-
lává v běžném povolání a stanici 
naopak ještě někdy sám dotuje.) 
Není to práce, pro kterou by se 
člověk náhle rozhodl. Je to po-
slání. Je to způsob života. Života 
bez dovolené. V permanentní 
pohotovosti. S krmením ptačích 
mláďat každou půlhodinu, když 
je třeba. S výjezdy v kteroukoli 
denní dobu. Se sháněním spon-
zorů i domovů pro koťata, která 
někdo „zapomíná“ v blízkosti 
stanice. Ale taky s jedinečnými 
zážitky s neobyčejnými zvířaty. 
S jejich přátelstvím. S pocitem 
naplnění a smyslu.
„Nemůže to dělat kdokoli. To 
musí být v člověku hodně, hod-
ně hluboko. A proto nás až tolik 
není,“ říká Ondřej Csik, jehož 
cesta ke zvířatům byla dána už 
v dětství.
„Už někdy v pěti letech jsem za-
chraňoval hady a žáby. A pozdě-
ji... Chodil jsem pěšky do školy. 
Vidím – zmije na silnici. Říkám 
si – něco ji přejede. Tak jsem 
ji vzal do školy s sebou. Domů 
jsem šel oklikou přes pole a lesy 
a tam jsem ji vypustil. Sem tam 
se mi ale stalo, že mi něco utek-
lo. Děcka na lavicích, učitelka na 
stole. Jak jinak to mohlo skončit 

než dvojkou nebo troj-
kou z chování. Rok co 
rok od druhé třídy.“
V 15 letech se pozdější 
zvířecí záchranář stal 
mysliveckým adjunk-
tem, v osmnácti už byl 
myslivcem. „Ale žád-
ný pořádný lovec jsem 
stejně nikdy nebyl. Učil 
jsem se od starých mys-
livců, hodně jsem se na-
učil sám, takže už v těch 
osmnácti jsem přírodě 
rozuměl víc než většina 
ostatních.“
Přirozeně mu do života 
vstupovali vrabci a vlaš-
tovky, o které bylo třeba 
pečovat, pak poštolky  
a káňata, větší dravci, 

šelmy... A Petr Schäffer, zaklada-
tel záchranné stanice ve Strán-
ském, s nímž Ondřej Csik spo-
lupracuje už přes dvacet let.
Vedle vztahu ke zvířatům a dob-
rých znalostí o nich (dobré je 
mít právě myslivecké zkoušky) 
potřebuje mít pracovník zá-
chranné stanice také veterinární 
zkoušky. Musí vědět, jak ošetřit 
zranění, jak má zvíře rehabilito-
vat. 
„Já mám navíc výhodu, že jsem 
vystudoval fyzioterapii na zdra-
votní škole. Řadu zranění tak 
ošetřím sám. Pokud něco sám 
nezvládnu, jedeme na veteri-
nu do Litovle, s níž máme vý-
bornou spolupráci. Dělali jsme 
třeba amputaci křídla labutě,“ 
říká Ondřej Csik a upozorňuje, 
že důležité je naučit se zacházet  
i s mrtvými zvířaty. 
Mimochodem, mrtvý chráněný 
tvor je posuzovaný stejně jako 
živý. Pokud si tedy někdo odve-
ze domů přejetou vydru, aby si ji 
nechal vycpat, dopouští se trest-
ného činu. V případě nálezu 
mrtvého zvířete je třeba obrátit 
se např. na mysliveckého hos-
podáře, třeba prostřednictvím 
policie.

Dobrovolná pomoc
Vedle práce pro záchrannou sta-
nici Stránské je Ondřej Csik také 
místopředsedou Stanice ochra-
ny fauny Hluk. Se zvířaty, která 
zůstávají na stanici, tak vyrá-
žejí na hrady, zámky, do školek 
či škol, aby je předvedli dětem  
i dospělým, přiblížili jim jejich 
život a povahu.

Se zvířaty je ale možné potkat 
se i přímo na stanici. „Vedu 
tady kroužek pro děti, které se 
tak místo počítačů dostávají do 
kontaktu se zvířecími mazlíčky. 
To je zážitek, který nemůžou 
jinde získat. Pochovat si lišku 
nebo vydru, jít se sovou na ruce. 
Nakonec jsou ty děti někdy 
chytřejší než učitelé ve škole.“
O životě zvířat přednáší Ondřej 
Csik i na středních a vysokých 
školách.
Provoz záchranné stanice je 
náročný na angažovanost lidí  
i finance. Provozovatel záchran-
né stanice tak kolem sebe má 
skupinku dobrovolníků, kteří 
pomůžou, když je třeba. „Při ta-
kové práci je každá pomoc dob-
rá. Dobrovolníky rádi uvítáme,“ 
vzkazuje potenciálním zájem-
cům z řad čtenářů LN.
Záchranné stanice jsou financo-
vány Českým svazem ochránců 
přírody, náklady jsou však ob-
vykle vyšší než příspěvek. Pro-
voz záchranné stanice stojí mě-
síčně mnoho tisíc. Jenom částka 
na týdenní výživu vydry dosa-
huje tisíce korun, a to je zlomek 
celkových nákladů. Proto stani-
ce uvítá i ty, kteří by chtěli při-
spět na potravu pro zvířata.
A na závěr tip pro školy, organi-
zace nebo i rodiny. Nevyhazujte 
starý chleba a rohlíky. Nasušené 
pečivo můžete dovézt do zá-
chranné stanice, kde poslouží 

jako krmivo pro labutě, srnčí 
zvěř aj. Vy se na oplátku může-
te podívat na zvířata, s nimiž se 
jinde jen tak nesetkáte, pohladit 
si je, vyfotit se s nimi. A třeba si 
o nich nechat i vyprávět.

hk

Záhada litovelských labutí
V loňském roce plavaly na litovelském rybníku dvě dospělé labutě se třemi labuťátky. Ta 
postupně všechna zmizela. Dvě z nich se nikdy nenašla. Kde jsou, ptali se občané. Nuže, 
odpověď jsme nečekaně nalezli v Pateříně na malé vodní nádrži. Dvě dnes už dospělé 
labutě z litovelského rybníka tady sídlí od loňska. Obě se dostaly do záchranné stanice 
nedlouho po sobě pro poranění elektrickým proudem. V Pateříně byly vyléčeny a tady,  
v klidném a bezpečném prostředí malé vesnice, taky zůstanou.

 V případě, že najdete v našem regionu zraněné zvíře, volejte v kteroukoli dobu záchrannou stanici Pateřín.

tel.  776 212 977
Neznáte-li telefonní číslo záchranné stanice, volejte Policii ČR, případně městskou policii.

Lišák Ferda, při prezentacích miláček dětí, doma 
hlídač slepic a drůbeže. „Samozřejmě, v přírodě liška 
loví pro sebe a pro liščata. Je to škodná. Ale oproti 
člověku to není nic,“ říká Ondřej Csik.

Vydra říční (na snímku) je v České re-
publice v současnosti kriticky ohroženým 
druhem. Jedna z nich má ve stanici svůj 
trvalý domov.
V naší zemi se však čím dál hojněji začí-
ná vyskytovat i původně severoamerický 
mýval. (Ve stanici také jeden přebývá. 
Nalezen byl na Sovinci.) Zvíře, které bylo 
dovezeno do Evropy původně na chov, se 
dostalo do přírody, kde se dobře rozmno-
žuje. V blízkosti lidských sídel může tento 
nápaditý tvor vykonat dosti škody. V pří-
padě, že se s ním setkáte ve volné krajině, 
volejte záchrannou stanici.
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Městský klub Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

9 Koncertní sezóna KPH  
po 21. 9. 2015 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRo  housle, klavír

út 20. 10. 2015 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
SEDLÁČKoVo KVARTETo  Michal Sedláček – housle, Jan Maceček – hous-
le, Vít Kubík – viola, Karel Chudý – violoncello; Listina mladých umělců;  
uvedena soudobá skladba Jiřího Templa

čt 12. 11. 2015 v 19 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč
KATEŘINA ENGLICHoVÁ a VILÉM VEVERKA  harfa, hoboj

út 19. 1. 2016 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
MATYÁŠ NoVÁK  klavír

pá 12. 2. 2016 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
SMETANoVo TRIo  Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Pálení-
ček – violoncello; Beethoven, Šostakovič, Mendelssohn-Bartholdy

út 22. 3. 2016 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
GALANTNÍ DoTEKY SLADKÉ fRANCIE  Hana Kimelová – cemballo, Robert 
Heger – flétna, Jiří Hošek – violoncello, Miroslav Kovařík – recitace 

po 25. 4. 2016 v 18 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč 
VIRTUoSIC STRINGS  Lucie Kopsová – housle, Eva Procházková – kontrabas

PŘEDPLATNÉ: 600/300 Kč (důchodci)
Abonentky si můžete zakoupit také na prvním koncertu Kruhu přátel hudby.

1. 9.–24. 11., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO, NE 9–12 a 12.30–
17 hod., vstupné dobrovolné
HVĚZDY STŘÍBRNÉHo PLÁTNA  výstava fotografií a zajímavostí ze světa 
slavných osobností, herecká šatna, dobová móda, kino – plakáty (Baarová, 
Beneš, Burian, Gollová, Haas, Kabátová, Mandlová, Marvan, Nový, Pešek, 
Plachta, Vítová)

2.–26. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné
oD CIBULE K TITANU  výstava šperků Jiřího Tomance; vernisáž: středa  
2. 9. v 17 hodin       

pá 4. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hod.
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHo KURZU PRo MLÁDEŽ  taneční kurz pod vedením 
tanečních mistrů manželů Coufalových

pá 4. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod.
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHo KURZU PRo DoSPĚLÉ  taneční kurz pod vedením 
tanečních mistrů manželů Coufalových

st 16. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 220 Kč, na 
místě 270 Kč
MICHAL HoRÁČEK – NA CESTĚ 2015  Čtyři vynikající interprety, jimiž jsou 
František Segrado, Lenka Nová, Ondřej Ruml a také Horáčkova dcera Ruth, 
doprovodí česká muzikantská špička – Petr Malásek (klavír), Josef Štěpánek 
(kytary), Jan Tengler (kontrabas) a Petra Malíšková (violoncello). Kromě písní 
oslovuje Michal Horáček posluchače i svými úvahami a vzpomínkami na třicet 
let spolupráce s Petrem Hapkou, Jaroslavem Svobodou a Michaelem Kocábem.

po 21. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč
IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRo  koncert na zahájení sezóny KPH; jeden 
z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti s klavírním doprovodem 
Sandry Shapiro

čt 24. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  Hanácky pěsničkê o vojně a co se v nich zpivávává-
vávávalo; host: Hanácká môzêka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda

so 26. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 100 Kč, na 
místě 150 Kč
DUo JAMAHA  Populární rodinné duo hraje nejen lidové písničky, ale také 
české a slovenské hity a je hvězdou televize Šlágr. Jeho působení budou znát 
zejména senioři.

KURZY PŘI MK
GOLDEN BEES – roztleskávačky (kurzy pro děti, každé úterý)
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ (od 17.30 hod.) A DOSPĚLÉ (od 20.15 hod.) 
CARAMBA (latinskoamerické tance, každý pátek)
KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY (od 5. října každé pondělí od 18 hod., Koncertní 
sál MK)

PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ SEZÓNU 2015/16
1 400 Kč (1.–6. řada)  1 200 Kč (7.–10. řada) 
1 100 Kč (11.–15. řada) 1 000 Kč (16.–20. řada)

PŘIPRAVUJEME
  1. 10. FRAGILE (koncert slovenské vokální skupiny v Mladečských jeskyních)
  6. 10. MAFIE A CITY (divadelní představení)
13. 10. DALIBOR JANDA a PROTOTYP (koncert české popové legendy)
31. 10. PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA (pohádkový muzikál pro celou rodinu)
  7. 11. MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY (koncert populárního zpěváka)

Nevšední koncert dvou virtuozů
Koncertní sezónu Kruhu přátel 
hudby zahájí Ivan Ženatý spo-
lečně se Sandrou Shapiro. 
Ivan Ženatý je jedním z před-
ních českých houslistů součas-
nosti, je uznávaným komorním 
hráčem, sólistou a hudebním 
pedagogem. Vyrůstal v muzi-
kantské rodině v Podkrkonoší  
v Lomnici nad Popelkou. Jeho 
hudební kariéra začala již v roce 
1982, kdy se zúčastnil finále 
Čajkovského soutěže v Moskvě. 
Potom následovaly debuty po 
celém světě. 
Momentálně Ivan Ženatý žije  
v Americe, v Clevelandu, kam se 
odstěhoval po 16 letech vyučo-
vání v Drážďanech.
Sandra Shapiro, zázračná dcera 
izraelsko-ruských rodičů, hrála 
už ve svých dvanácti letech jako 
sólistka Symfonického orchest-
ru v Chicagu. Později studova-
la na věhlasné Juilliard School  
v New Yorku, zvítězila v prestiž-
ní klavírní soutěži ARD v Mni-
chově a od té doby koncertuje 
po celém světě. 
Poté, co Sandra Shapiro slyšela 
v Londýně anglickou premiéru 
koncertu J. B. Foerstera v po-
dání našeho nejvýznamnějšího 
houslisty Ivana Ženatého, a po 
krátkém setkání ve studiu na 

legendární 
Abbey Road, 
se oba uměl-
ci rozhodli 
uskutečnit 
svoje prv-
ní společné 
turné. Jejich 
a m e r i c k ý 
debut vzbudil očekávanou sen-
zaci. Hudební kritik klasického 
portálu Cultured Cleveland na-
psal: „Takové ticho v sále jsem 
ještě nikdy neslyšel!“
Následovala pozvání na turné  
v Německu, Norsku, Belgii, Špa-
nělsku, Izraeli, Číně, Thajsku, 
Argentině a samozřejmě ve Spo-
jených státech. 
Nejvýznamnějšími koncerty 
této sezóny budou Carnegie 
Hall v New Yorku a Pražské 
jaro 2016! Oba umělci s rados-
tí přijali také pozvání do České 
republiky.
Na koncert těchto dvou ideálně 
sladěných muzikantů vás zveme 
do Koncertního sálu Městského 
klubu v Litovli v pondělí 21. září 
v 19 hodin. Vstupné je 80 Kč. 
Vstupenky si můžete zakoupit  
v Turistickém informačním cen-
tru při MK Litovel. Na koncertě 
je možné zakoupit předplatné 
na celou sezónu KPH.           MK
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Michal Horáček – Na cestě
Projekt Na cestě mapuje tvorbu 
textaře, básníka a producenta 
Michala Horáčka, a především 
pak písně, které během třiceti-
leté spolupráce vytvořil se skla-
datelem Petrem Hapkou, ale  
i s jinými uměleckými partnery. 
Patří k absolutní špičce toho, 
co za posledních několik desí-
tek let u nás v hudební oblasti 
vzniklo. 
Michal Horáček je básník, an-
tropolog, spisovatel, publicis-
ta, ale pro veřejnost je patrně 
nejznámější jako textař. Napsal 
mnoho známých textů písní, 
které povětšinou vytvořil se 
svým dlouholetým spolupra-
covníkem Petrem Hapkou.
Písně z dílny Hapka&Horáček, 
„produkty s doživotní zárukou“, 
které prověřil čas, rozhlasový 
éter i zájem posluchačů mnoha 
generací, zazní z úst Františka 
Segrada, Lenky Nové, Ondře-

je Rumla a Ruth Horáčkové za 
doprovodu Petra Maláska a or-
chestru sólistů.
Tématem je tentokrát životní 
zkušenost: vypravěčem písňo-
vých příběhů je šedesátiletý 
interpret. Vypráví o tom, co 
ti později narození dosud ne-
měli příležitost prožít. A to se 
smutkem i humorem, které 
jsou vlastní každému velkému 
vypravěči. „Teprve za soumra-
ku,“ říká, „je člověk schopen 
rozeznat na nebi hvězdy. Byly 
tam i dříve, ale plné světlo dne, 
které jinak věci vyjevuje, právě 
ty hvězdy skrývá. Není v tom 
nutně nějaká moudrost, je to jen 
schopnost uvidět to, co před-
tím člověku uniká. Ale i taková 
schopnost má svou cenu.“ 
Michal Horáček spolu s inter-
prety jeho písní zavítá do Velké-
ho sálu Záložny v Litovli ve stře-
du 16. září v 19 hodin.               MK

Duo Jamaha pro všechny generace
Hudení skupina Duo Jamaha 
působí na hudební scéně už 18 
let. V  současném složení otec 
Alfonz Kotvan a syn Marián 
Kotvan spolu vystupují už 11 
let. Duo Jamaha patří k nejoblí-
benějším interpretům TV Šlágr 
a nechybí na žádné velké akci. 
Výběr písní tohoto dua je 
multižánrový pro všechny vě-
kové generace. Jeho repertoár 
tvoří nejen lidové písničky, ale 

i slovenské a zahraniční hity 
nebo taneční či zremixova-
ná hudba. Kromě převzatých 
písní má Duo Jamaha v reper-
toáru i vlastní skladby. Nyní 
například chystají album, pro 
něž složil hudbu i texty Mari-
án Kotvan. 
Nenechte si ujít koncert tohoto 
populárního dua ve Velkém sále 
Záložny v sobotu 26. září v 19 
hodin.                  MK

od cibule k titanu: výstava šperků Jiřího Tomance 
V září se výstavní prostory 
Městského klubu stanou ma-
lým klenotnictvím. Své výtvo-
ry zde bude prezentovat měro-
tínský výtvarník Jiří Tomanec, 
jehož bronzové šperky mají 
značku Haná, regionální pro-
dukt.

Vaše šperky nejsou v našem 
kraji neznámé. Některé ženy 
je samy nosí, můžou si je pro-
hlédnout u známých nebo 
alespoň na jarmarcích, kde je 
prezentujete. Co Vás přived-
lo k tomu uspořádat výstavu 
svých výrobků? Co všechno na 
ní návštěvníci uvidí, jak bude 
pojata?
Pár týdnů po vernisáži se dožiju 
kulatého výročí. Proto vedle no-
vých prací, kterých bude na vý-
stavě většina, uvidí návštěvníci  
i  průřez celou mou činností.
Sám název výstavy – Od cibule 
k titanu – odkazuje mimo jiné 

k mému původnímu povolání. 
Dvacet let jsem pracoval jako 
kuchař a výroba šperků byl můj 
koníček. Cibule je tedy symbol 
mého původního povolání, titan 
je materiál, který používám nej-
kratší dobu, asi osm let. Vedle 
toho byla při výrobě některých 
šperků použita i kuchyňská ci-
bule. Jak, to poznáte, až výtvory 
uvidíte.
Protože jsem se řadu let věnoval 
i keramice a asi 15 let vedl krou-
žek keramiky při ZŠ pro zrakově 
postižené, budou na výstavě za-
stoupeny i tyto výrobky.

Výrobě šperků se věnujete bez-
mála čtyřicet let. Proměnila se 
za tu dobu Vaše technika a mo-
tivy, jež ztvárňujete?
Ve šperku jsem autodidakt. Za 
dobu, po kterou je vyrábím, 
jsem používal mnoho materiálů, 
získával nové znalosti o techno-
logiích. Proto návštěvníci uvidí 

různé typy šperků.
Motivy ale moc neměním.

K netradičním dílům se pojí  
i netradiční příběhy. Podělte 
se s námi o nějaký příběh, kte-
rý je spojen s Vašimi 
šperky. 
V době, kdy jsem 
pracoval se stříbrem  
a mědí, chodil jsem na 
někdejší skládku v Na-
sobůrkách hledat ma-
teriál pro svou tvorbu. 
Na hromadě odpadů  
z Tesly se třeba nachá-
zel hliník. Tehdy jsem 
na hromadě z Papcelu 
našel bronzový drát. 
Ten materiál se mi za-
líbil, tak jsem vypátral, 
odkud je, a začal z něj 
šperky vyrábět.
Technik zpracování 
bronzu moc nebylo, 
jen kování a lití. Ale 

já si vymyslel techniku vlastní 
– difuzní svařování. Právě tento 
můj výrobek (viz foto) má dnes 
certifikát Haná, regionální pro-
dukt.

hk

No to vám povim. Náš stařeček, 
dêž ôž bêlê ve vêsokym věkô, 
posedávalê často na náspech  
s fajvečkó a pozorovalê, co se 
děje na dvoře, si ô teho pokle-
pávalê nohó „do taktô“. A gdêž 
se jich negdo zeptal proč – ale 
to môsel trochô vic nahlas, že 
ôž pravdaže bêlê hlôché – tak 
odpovidalê: „No spivám si. Tê si 
nigdá nespiváš?“
Já vám řeknô, to každé neômi! 
Určitě sme to nekeři po ňém 
zdědilê v genech, nále já fčêl 
mêslim na fšeckê Hanákê, fšec-
kê, co znám, keři si občas sami, 
v dôchô nebo potichô ê jak se 
patři nahlas, zaspivajó. Jak se 
jim zkrátka zachce. A f tém je to 
néduležiťéši – ômět se dostat do 
pohodê a zaspivat si sám, sám ze 
sebó, sám sobě, né pro nekeho! 
A jak se patři eště si podôpat  
ô teho nohó – pokaváď to teda 
de! To je jasny. Protože jak si za-
spiváte ô práce, tož to dá rozôm, 
podlivá teho, co děláte, že to 
dêcky nemužete do taktô nohó 
potvrzovat. Ê naše bábi ze sta-
řó spivávalê, věčinó ô šêti nebo  
ô žehleni, ale to béval spiš duet, 
spivalê spolô a pěkně dvóhlasně. 
Ê to sem patři! 
Protože ôž to vite, co chcô řict: 
Hanáci si zaspivajó, jak je na-
padne. A néni to gór tak zly, dêž 
né zrovinka fšeci. Zkôste si to 
sami přêznat, jak ste na tém.

Já vám negdê jednô a tô samô 
pěsničkô spivám v dôchô třeba 
celé deň, a ê dêž to zkôsim ináč, 
za chvilenkô ôž zasé spivám tô 
prvni. 
Ať nás pěsničkê doprovázijó  
v žêvotě na každym krokô. Vite 
sami dobře, že mê s tó našó 
Hanáckó ambasádó dáváme 
k temô krásné čas, zaspivat 
si spolô s Hanáckó môzêkó!  
Ô našéch pravidelnéch vêstópe-
ni. A tak vám jenom prozradim, 
o čém fšeckém se odpradávna  
v lidovéch, hanáckéch pěsnič-
kách spivávalo. O fšeckym mož-
nym, ê o vojně – a vojna néni 
zrovinka na pohodô! 
Toš vizete, šak si přêndite splk-
nót a ôslêšite to. Oni totiž ti naši 
môzêkanti só štôdyrovani, mla-
di a bavi jich to, a tak bôdó mět 
svy téma. Já ôž se těšim, poka-
váď to nezapomenete, na vás na 
fšeckê s našema ambasadórama 
ve štvrtek 24. záři.

Váš Zdenek Brané

Z Hanácké ambasádê

Zaspiváte si negdê jenom tak, sami pro sebe?

Říkáš: „Miluji déšť.“ Když však 
prší, jdeš se schovat, abys ne-
zmokl. Říkáš: „Miluji slunce.“ 
Když však svítí, jdeš se schovat 
do stínu. Mám strach, že mi 
jednoho dne řekneš: „Miluji tě.“

(John Lennon)
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HUDEBNÍ VÝCHoVA
Kytara pro začátečníky (táborákové hraní)
Kytara pro pokročilé (táborákové hraní)

JAZYKoVÁ VÝCHoVA
Angličtina pro předškoláky a malé školáky 
Angličtina pro školáky  
Angličtina pro dospělé začátečníky i různě pokro-
čilé  
Angličtina – individuální (doučování) 
Angličtina – individuální (talentovaní) 
Němčina
Francouzština
Ruština

KLUBY
Klub mladých 
Klub Raníček (pro nejmenší)
Klub zdravého životního stylu (kuchyně, cvičení, 
využití bylinek)
Klub Zdravý pohyb maminek, zabavení dětiček
Herní klub (stolní, deskové i počítačové hry)
Logopedické chvilky (pro děti s problémy s výslov-
ností nebo komunikací)
Matematika – individuální (doučování)

PŘÍRoDoVĚDA
Chovatelé – teraristika      

Chovatelé – o zvířátkách, která se dají chovat doma 
Koumáci – tajemství vědy, techniky, kuchyně i dílny 
Přírodověda
Přírodověda pro ŠD
Zahradníček – jak pěstovat zdravě a třeba i za ok-
nem
Kamarád pes

TANEC
TS TRIPS 
BABY TRIPS
TS KASTER 
MINI KASTER (od 4 do 7 let)
TS Kaster Street Dance
Tančíme, abychom žili (vypůjčený název, ale tanec 
je opravdu krásný a uzdravuje)
Country tance (od 9 let)

DRAMATICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHoVA
Divadélko Rolnička 
Dramaťák pro školáky
Pohádkové divadlo (od 9 let)

TECHNIKA
Letečtí a lodní modeláři  
Radioelektrotechnika pro děti – radioamatéry  
a elektrotechniky 
Počítače pro školní družiny 

TĚLoVÝCHoVA
Cipísek 
Aerobik trochu jinak (děti od 7 let)
Cvičení pro ženy 
Skateboarding
Aby záda nebolela aneb Cvičení pro zdraví
Pohybové hry

VÝTVARNÁ VÝCHoVA
Keramika 
Keramika pro rodiče s dětmi
Keramika Unčovice
Keramika Nasobůrky
Pastelka pro děti od 3 let 
Výtvarka pokaždé jinak 
Fotokroužek – digitální fotografie a počítač

Kroužky zahajují činnost v týdnu od 14. září 2015. 
Podmínkou přihlášení je odevzdání řádně vyplně-
né přihlášky a zaplacení poplatku v pokladně DDM: 
pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek   
od 8 do 15 hodin. 
Přihlášky do našich kroužků a klubů pro děti i do-
spělé jsou k dispozici v DDM Litovel v Komenského 
ulici č. 719 nebo si je můžete i s dalšími informace-
mi stáhnout z našich stránek www.ddmlitovel.cz, 
kde najdete i telefonní kontakty. 

Kroužky Domu dětí a mládeže Litovel ve šk. roce 2015/16

V červnu 2015 jsme zakončili 
dvouletý projekt Comenius po-
slední partnerskou návštěvou ve 
dvou anglických školách a spl-
nili tak sen sedmi žákům, kteří 
toužili poznat Anglii. Někteří le-
těli poprvé letadlem, jiní poprvé 
stanovali, všichni se však poprvé 
setkali s reálnou Anglií, ne jen  
s tou „z učebnic angličtiny“. Své 
dojmy žáci shrnuli v odpovědích 
na pár otázek. Některé z nich si 
můžete nyní přečíst.

Co mě zaujalo?
„Na Anglii je spousta zajíma-
vostí a odlišností, které ji dělají 
tak krásnou. Snad hned na první 
pohled mě zaujalo, že v Anglii se 
jezdí vlevo. Sice jsem to vědě-
la, ale pocit, že se nabouráme, 
ozývající se kdykoliv jsme jeli 
autobusem, mi vydržel celou 
dobu.“  „Svým hřištěm a velkou 
plochou pro stanování, hraní 
fotbalu a třeba i obědvání pod 
širým nebem mě zaujala škola 
v Cheswardine.“  „Jako první 
mě zaujalo jídlo, které jsme ve 
školách dostávali. Na pohled se 
od toho našeho moc nelišilo, ale 
po ochutnání jsem zjistil, že se 
liší docela hodně. Nechutnalo 

špatně, ale Angličané asi ještě 
neobjevili sůl, pepř a další dru-
hy koření, protože jídlo nemělo 
žádnou chuť.“

Co mě překvapilo?
„Překvapilo mě třeba to, že  
v Cheswardine měli před ob-
chodem položené noviny a bylo 
u nich napsané, ať si je lidé vez-
mou a nechají ve schránce pení-
ze. Nebylo to hlídané, a přesto 
by to tam nikdo neukradl.“  „Asi 
největším překvapením bylo, 
že v Anglii se děti začínají učit 
už ve třech letech a učitelé oče-
kávají, že se dítě po nástupu do 
přípravky dokáže podepsat. To 
mi přijde docela šílené, když si 
vzpomenu, že já ve třech letech 
jsem ani nevěděl, že nějaká pís-
mena existují.“  „Celkem mě 
překvapil poměr přistěhovalců 
k původním obyvatelům. Věděla 
jsem, že v Anglii je přistěhoval-
ců mnohem víc než u nás, ale 
když jsem přišla do třídy, ve kte-
ré bylo dvacet dětí, z toho asi dvě 
nebo tři rodilí Angličané, byla 
jsem trošku zaskočená. Avšak 
všechny děti byly moc milé bez 
ohledu na to, jestli měly burku, 
nebo blonďaté culíky.“

Nejlepší zážitek?
„O zážitky nebyla nouze. Při 
přejezdu busem z Cheswardine 
do Slough nás vysadili u velkého 
a krásného hotelu plného turis-
tů. Všichni tu byli společensky 
oblečeni na národní dostihy. 
Ani jsme nevěřili, že je to hotel, 
ve kterém se ubytujeme. Ano, 
nebyl to náš hotel. Řidič nás 
vysadil u špatného hotelu. Náš 
pravý hotel nakonec působil  
o dost útulněji a líbil se mi více.“  
„Jeden z nejlepších zážitků pro 
mě byl ve třídě, kde po mně roz-
tomilá černoška, holčička z Pá-
kistánu a malá blondýnka chtě-
ly, abych je učila česky.“  „Nejvíc 
mě zaujal první den ve škole 
Montem, kde jsme byli rozdě-
leni do malých skupin a posláni 
do výuky. Hned si s námi začali 
povídat, o přestávkách nás vzali 
na hřiště, kde nám ukázali, co 
hrávají, a stále se chtěli učit čes-
ká slovíčka.“  „Letěl jsem poprvé 
letadlem, takže už toto beru za 
největší zážitek. Dále návštěva 
Londýna a určitě Londýnské 
oko.“

Srovnání ČR s Anglií?
„Po týdnu života v Anglii si roz-

hodně více vážím našeho jídla. 
Používáme sůl, máme omáčky, 
co nějak chutnají, a naše bram-
bory nechutnají bezchutně.  
V porovnání s anglickými bram-
bory je i voda pikantní pochout-
ka. Co se týče lidí, nepotkala 
jsem Angličana, který by mi při-
padal jako "studenej čumák".“ 
„V tomto ''souboji'' rozhodně 
vede Anglie, lidé mi přišli přá-
telštější a ochotnější, děti byly 
milé, zvědavé, pořád se na něco 
vyptávaly. A školy – všude byly 
obrázky, výrobky dětí, fotky 
projektů, prostě nádhera... Teda 
až na školní jídelnu, kde jsem si 
rozhodně nepochutnal.“  „Jako 
první k srovnání mě napadne 
jízda autem. Zatímco v Česku 
jsou zácpy jen občas, v Anglii 
(Londýně) je zácpa víc než kaž- 
dodenní záležitost.“ 

Názor na anglické školy?
„Za celý týden jsme navštívi-
li dvě anglické školy. Obě byly 
krásné, každá v něčem jiném. 
Na první škole se mi líbilo, jak je 
útulná, maličká a jak připomíná 
komplex dětských pokojů. Bylo 
tam mnoho knížek, potěšilo mě, 
když jsem objevila ty, které jsem 

Návštěva Anglie očima „puberťáků“ z Jungmanky
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sama četla. Na škole ve Slough 
se mi líbila knihovna, budova 
pro úplně nejmenší žáky, čtecí 
kout na školním dvoře. Naopak 
mě vyděsily nástupy na konci 
přestávek, kdy si děti stouply do 
řad, chlapci a děvčátka zvlášť. 
A ani v jednom případě se mi 
nelíbily školní uniformy, ačko-
liv chápu, že jejich nošení má 
důvod.“  „Největší rozdíl vidím 
přímo ve výuce. V Anglii je vý-
uka zaměřená více na praktic-
ké příklady. Další rozdíl vidím  
v poslušnosti žáků. Jednou uči-
tel odešel na většinu hodiny  
a žáci pokračovali ve výuce, jako 
by tam stále byl. Tohle by se  
u nás asi nepovedlo.“  

Jak mě tento zájezd ovlivnil?
„Začala jsem si uvědomovat 
důležitost anglického jazyka.  
V mnoha případech jsem ne-
uměla správně formulovat, co 
chci říct, ale časem se to zlepšilo 
a vždy jsem se nakonec nějak 
domluvila.“  „Co se týče no-
vých zkušeností, mohla jsem si 
procvičit angličtinu, ochutnat 

tradiční fish and chips, používat  
a orientovat se v anglické měně, 
vidět lehce jinou kulturu, lít si 
mléko do čaje… Rozhodně vím, 
že pokud se někdy v budoucnu 
budu chtít odstěhovat do jiné 
země, Anglie bude první volba.“  
„Asi bych tam bydlet nechtěl, 
ale určitě se tam rád někdy vrá-
tím podívat.“  „Nejvíc návštěva 
ovlivnila hlavně mou angličti-
nu. I když se to nezdá, týden na 
zdokonalení angličtiny je hod-
ně. Hlavně v porozumění ang-
lickému přízvuku.“  „Už vím, že 
se dá domluvit, i když angličtinu 
neovládám nijak bravurně. Stačí 
se jen nebát promluvit.“

Přípravy na nový školní rok vr-
cholí a žáci se i letos budou moci 
díky získaným dotacím zúčast-
nit studijního pobytu v Anglii. 
Nechme se tedy překvapit, jaké 
zážitky jim další školní rok při-
praví. 

ZSJL; Na otázky odpovídali  
K. Dospivová, A. Vogel, J. Štencl, 

P. Ťuiková, M. Solovský.

Pravidelný program MC
PoNDĚLÍ
9.00–10.00 a 10.00–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
 cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro malé děti (1–2 roky)
16.00–16.45 ANGLIČTINA PRO DĚTI (4–5 let)

ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
 příprava dětí na vstup do školky (od 2 let)
16.30–17.30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ     
17.00–19.00 SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ 
 jednou za měsíc

STŘEDA
9.00–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
 cvičení, zpívání, výtvarná činnost a pohádky pro malé děti (2–4 roky)
16.30–18.00 KLUB ARCHA
 biblické příběhy pro děti (3–6 let), jednou za měsíc, vždy 2. středu v měsíci
19.00–20.00 CVIČENÍ S DENISOU

ČTVRTEK
9.30–11.30  DOPOLEDNE S PROGRAMEM
 cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro malé děti (2–4 roky)
16.30–18.00 PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE
 dle aktuálního programu jednou za měsíc 
16.00–17.00 POKUSY, HOKUSY
 přírodovědný kroužek pro děti (5–7 let), jednou měsíčně

PÁTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA 
 příprava dětí na vstup do školky (od 2 let)
9.30–11.30 DOPOLEDNE PRO MIMINKA
 rodičovská skupinka, sdílení

SoBoTA
9.00–12.00 VÝTVARNÉ DÍLNIČKY
 dle aktuálního programu jednou za měsíc s hlídáním dětí

Mateřské centrum Rybička
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHo PRoGRAMU VE ČTVRTEK 3. 9.

UKÁZKoVÁ HoDINA A ZÁPIS Do MINIŠKoLKY
pátek 4. 9. od 8.30 do 11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma, dále 
již platba předem, dle přihlášení (dopoledne: 100 Kč).
DEN RoDIN
sobota 12. 9. od 14 hodin
 Zveme rodiče s dětmi. Doprovodný program: den otevřených dveří Charity, 
hudba, občerstvení, dobroty z udírny, pro děti trampolína, skákací hrad…
PRoDEJ DĚTSKÝCH PoDZIMNÍCH ČEPIC 
čtvrtek 10. 9. od 9.30 do 11.30 hodin (prodej)
středa 16. 9. od 16 do 17 hodin (výměna a prodej)
 Prodej podzimních dětských čepic, čepiček a šátků od paní Kvapilové z Pří-
kaz. 
SVAToVÁCLAVSKÉ fARMÁŘSKÉ TRHY V MC
čtvrtek 24. 9. od 8.30 do 17 hodin
 Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů 
a výpěstků. Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 20. 9.

Během celého měsíce září bude probíhat zápis do všech programů MC Rybička. 
Tzn. při první návštěvě se zapíšete, který den budete v tomto školním roce MC 
navštěvovat, výjimečně bude možné přijít i jindy.
 17. 9. bude MC  z technických důvodů zavřeno.
   
ZAHÁJENÍ KURZŮ
Cvičení pro těhotné – od října, v úterý od 16 do 17 hod. (oranžová herna)
Archa – od 14. 10. v 16.30–18 hod. každou 2. středu v měsíci (modrá herna)
Angličtina pro děti (5–7 let) – od  5. 10. každé pondělí v 16–16.45 hod.
Hokusy a pokusy s Ivou – od 1. 10. jednou za měsíc, dále tedy 5. 11., 10. 12.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Mistrovství světa ve zpraco-
vání textů na PC v Budapešti 
(17.–24. 7.) se účastnilo 530 
soutěžících z 36 zemí světa. 
Žáci ZŠ Vítězná získali 4 zlaté  
a jednu stříbrnou medaili a dal-
ší umístění na vysokých příč-
kách v různých disciplínách. 
Martina Ivanova dokonce zís-
kala zvláštní ocenění (cennou 
Zsolnay vázu) od maďarského 
Ministra školství za nejúspěš-
nější soutěžící.

Martina Ivanova získala 4 zlaté 
medaile (v disciplínách Word 
Processing, Korespondence  
a protokolování, Korektura 
textu, Kombinace všech 7 dis-
ciplín), 5. místo v disciplíně 
Audio Transcription, 5. místo  
v disciplíně CBA – diktát,  
8. místo za  Opis – 30 minut,  
8. místo za RTC – diktát.

Štěpán Kratochvíl si odvezl  
stříbrnou medaili za Korektu-
rutextu, 6. místo za Korespon-
denci a protokolování a 9. mís-
to za Audio Transcription.
Radek Műller obsadil 6. místo  
v Korektuře textu, 8. místo  
v Korespondenci a protokolo-
vání a 11. místo za Opis – 30 
minut.

Další mistrovství světa se usku-
teční v Berlíně v roce 2017. 
Zaměstnanci ZŠ Vítězná gratu-
lují Martině Ivanově, Štěpánu 
Kratochvílovi a Radku Mülle-
rovi za vzornou reprezentaci 
školy, města a republiky.
Velké poděkování patří Sdruže-
ní rodičů při ZŠ Vítězná a Radě 
města Litovel za finanční pod-
poru. 

Mgr. Zuzana Absolonová, 
ředitelka ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná excelovala 
na mistrovství světa v Budapešti
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ZUŠ vstupuje do letošní sezóny s novou ředitelkou Hanou Kaštanovou
Na jaře letošního roku přišla 
Základní umělecká škola Lito-
vel (ZUŠ) o svého ředitele Ivo 
Škrabala, který náhle zemřel. 
Po výběrovém řízení byla do 
vedení školy vybrána mladá 
hudební pedagožka a sbormis-
tryně Mgr. Hana Kaštanová, 
Ph.D. Požádali jsem ji proto  
o představení sebe i nové kon-
cepce vedení ZUŠ.

Leckterý Litovelan Vás bezpo-
chyby zná jako vedoucí pěvec-
kého sboru Senzakord. Vaše 
hudební a profesní minulost 
je však mnohem bohatší. Mů-
žete nám ji, a tím i sebe, před-
stavit?
Je pravda, že nejvíce mě lidé 
znají jako sbormistra. Někteří 
si však mohou pamatovat už mé 
působení v Základní umělecké 
škole, kdy jsem poměrně často 
vystupovala jako hráčka na key-
board a akordeon. 
Hudba mě zajímala odjakživa, 
a proto jsem po maturitě na 
zdejším gymnáziu vystudovala 
nejprve magisterský obor Mu-
zikologie na UP v Olomouci. 
Během tohoto studia jsem ab-
solvovala roční kurz dirigování 
na Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně a zimní se-
mestr 2007/2008 jsem studovala 
na Martin Luther Universität 
Halle-Wittenberg v Německu. 
Hudební věda mě poměrně po-
hltila, a tak jsem dále studova-
la doktorský studijní program 
Hudební teorie a pedagogika. 
Jako hudební vědec jsem se tedy 
dostala k vyučování na fakultě, 
vědecké práci a další hudeb-
ní praxi, dokonce jsem dostala 
nabídku vyučovat na Fakultě 
umění v Ostravě, kam jsem do-
jížděla. 
Díky disertační práci, kterou 
jsem nazvala Sondy do hudeb-
ního života na Litovelsku, jsem 
měla také možnost poznat mno-
ho hudebně významných osob-
ností spojených s naším regio-
nem, někteří z nich už dokonce 
zemřeli. Na toto téma jsem už 
vedla přednášku v litovelském 
muzeu v březnu tohoto roku, 
čeká mě ještě jedna na jaře příš-
tího roku, a to v Olomouci. 
Abych se však ještě vrátila. Bě-
hem studií jsem už vyučovala 
jistou dobu tady v Litovli na 
ZUŠ a dalších pět let na ZUŠ  
v Uničově. V Uničově jsem často 
spolupracovala se Smyčcovým 
orchestrem hlavně v adventních 
a vánočních dobách. V roce 
2012/2013 jsem absolvovala 

roční studium pro ředitele škol 
a pak i úspěšně ukončila dok-
torát. V loňském školním roce 
2014/2015 jsem se vrátila jako 
učitelka na zdejší ZUŠ. Více už 
bylo jasné. Na základě podpo-
ry většiny pedagogického sbo-
ru jsem se rozhodla přihlásit 
do konkurzu na ředitelku ZUŠ  
a ten jsem nakonec vyhrála.  
 
Jaké jsou Vaše současné hu-
dební a pedagogické aktivity?
Stejně jako v předešlých letech 
se budu dále věnovat vyučo-
vání – čeká nás keyboardová 
soutěž, takže budu žáky pilně 
připravovat. Je to hodně tvůrčí 
práce spojená s aranžováním  
a hudební představivostí. A prá-
vě to mě velice baví. Podobné je 
to ve sboru, když vybírám reper-
toár na novou sezónu. Ve škol-
ním roce jsem vyučovala také 
klavír a hudební nauku. Dá se 
tedy říct, že se věnuji vyučování 
ve škole a vedu pěvecký sbor.    
 
Jaká je Vaše koncepce vedení 
ZUŠ? Co máte v úmyslu změ-
nit či vytvořit, co naopak vní-
máte jako funkční a chcete za-
chovat?
Celá koncepce školy se nedá jen 
tak lehce popsat, k výběrovému 
řízení jsem odevzdala plné čtyři 
strany a mohlo by jich být i více.
Pokud bych ale měla vystihnout 
to nejdůležitější, pak je potřeba 
stavět na osvědčených pedago-
zích a souborech. Ráda bych 
je dále co nejvíce podporovala  
a navíc motivovala i další pe-
dagogy. Je potřeba více vybavit 
učitele na všech šesti pobočkách 
– na Bouzově, v Drahanovicích, 
Senici, Náměšti, Skrbni a Příka-
zech. 
Hlavní budovu v Litovli je nutné 
přestavět, zmodernizovat, vy-
bavit koncertním sálem a zvý-
šit počet učeben. Neustále zde 
bojujeme s místem a závažné 
závady se již během prázdnin 
projevily také. 
Ráda bych více podpořila vý-
tvarný obor a rozšířila nabídku 
vyučovaných hudebních nástro-
jů – hlavně v pěveckém, smyč-
covém a dechovém oddělení.  
K tomu je ale zapotřebí přijmout 
nové učitele a pozměnit úvazky. 
A to není otázka jednoho škol-
ního roku. 
Okamžitá změna je ovšem vi-
ditelná v podobě úplně nových 
webových stránek školy (www.
zuslitovel.cz), kde je možné 
mimo jiné zanechat zprávy 
jednotlivým učitelům a vedení, 

a také loga školy. To původní 
mělo svůj specifický charakter, 
ale dnešní doba vyžaduje přece 
jen modernější vzhled.   
 
Na ZUŠ fungují dva úspěš-
né hudební soubory – Solo 
sticks (soubor bicích nástrojů)  
a kapela Miniband. Nemáte  
v úmyslu iniciovat vznik dal-
ších uskupení, v nichž by se 
uplatnily další nástroje?
Ano, to mám v úmyslu. Nové 
soubory by se uplatnily přede-
vším ve zmiňovaném pěveckém, 
smyčcovém a dechovém odděle-
ní. Více ale prozrazovat zatím 
nebudu. 
 
Jaká je současnost a ambice vý-
tvarného oboru?
Výtvarný obor prochází průběž-
nými změnami v pedagogickém 
vedení, a to z důvodu zástupů 
a dalších nástupů na mateřské 
dovolené. Přesto je nutné dodat, 
že každý ze zastupujících učitelů 
má své zaměření a kvality, jichž 
si rozhodně vážím. Důkazem 
jsou i získaná cenná ocenění  
a vystavené práce našich žáků. 
Pokud to bude v našich možnos-
tech a v možnostech zřizovatele, 
ráda bych změnila prostory pro 
výuku výtvarného oboru, a tím 
pro ni zlepšila podmínky.  
 
O studium na ZUŠ je poměrně 
velký zájem. Je v možnostech  
a plánu školy rozšířit kapaci-
ty?
Rozšířit kapacitu není možné. 
Musíme se řídit Zřizovací lis-
tinou, ve které je dán přesný 
maximální počet žáků. Stejně 
tak není možné rozšířit výuku 
o taneční a literárně-dramatický 
obor.  
 
Kolik žáků ZUŠ v současnosti 
má a které obory jsou nejvytí-
ženější?

Ve školním roce 2014/2015 měla 
škola maximální počet žáků,  
a ten činí 380. Výuka probíhá ve 
dvou oborech – hudebním a vý-
tvarném. Dále se dělí na jednot-
livá studijní zaměření, jednodu-
šeji řečeno o hru na jednotlivé 
hudební nástroje. Co se počtu 
týká, nejvíce žáků navštěvuje 
hru na klavír, keyboard, kytaru, 
bicí nástroje, saxofony a flétny, 
pak už se počty zmenšují. Dou-
fám ale, že se poměry postupně 
více vyváží.  
 
Kdy je vhodné se ke studiu při-
hlásit, aby měl zájemce šanci se 
na školu dostat, a jak vypadá 
přijímací řízení?
Ke studiu se dosud chodili při-
hlašovat žáci v průběhu celého 
školního roku vcelku neorga-
nizovaně. Tento fakt je potřeba 
změnit. Přijímací zkoušky bu-
dou vypsány začátkem června, 
přesný týden bude zveřejněn na 
webových stránkách a na hlavní 
nástěnce při vstupu do hlavní 
budovy školy.
Na přijímacím řízení zkoušíme 
žákovu intonaci, rytmus a po-
slechové schopnosti. Nejlepší je 
připravit si jednoduchou písnič-
ku a umět zopakovat vytleskaný 
rytmus. Ve výtvarném oboru 
je potřeba namalovat skicu dle 
předlohy. Více informací by ale 
podali sami výtvarníci.  
 
Chystá ZUŠ nějaké novinky 
pro tento školní rok?
Myslím, že novinek už byla 
zmíněna spousta – některé se 
týkají vzhledu školy, jiné její or-
ganizace a další už jsou součás-
tí výukového procesu. Ideální  
k tomu všemu by bylo zlepšit 
propagaci školních akcí, aby 
byla viditelná nejen pro samotné 
žáky a rodiče, kteří školu navště-
vují, ale i pro širokou veřejnost.  

red.

Mgr. Hana Kaštanová, ředitelka Základní umělecké školy Litovel
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Litovelská sauna zahajuje 9. září
Je tady opět ohlédnutí za se-
zonou v litovelské sauně, která  
v únoru 2014 oslavila 15 let od 
svého otevření. Jako obvyk-
le v úvodu několik informací  
o správném saunování a o jeho  
prospěšnosti.
Pravidla jsou pravidla, ale nako-
nec si každý najde svůj specific-
ký způsob. Přesto je pár zásad, 
abychom si sauny skutečně na-
plno užili: Do finské sauny by-
chom neměli vstupovat hladoví, 
ale ani přejezení (lépe je nejíst). 
Před vstupem do potní míst-
nosti je správné se omýt pod 
sprchou a poté osušit. Lépe je 
ležet – tělo se tak prohřívá rov-
noměrně (vždy pod sebou pro-
střete prostěradlo nebo osušku). 
Každý snáší teplotu kolem 90 až 
100 °C a nízkou vlhkost vzdu-
chu jinak, ale nedoporučuje se 
být v potní místnosti déle než 15 
minut. Pak je správné se ospr-
chovat vlažnou a potom stude-
nou vodou, je možné vyzkoušet 
i ledový bazének. Po ochlazení 
si dopřejte nejméně 10 minut 
odpočinku a takto opakujte  
alespoň tři cykly. Po saunování 
má pokožka ideální pH, proto 
se nemyjte mýdlem, ale pouze 
vodou. Dodržujte pitný režim.
Proč je saunování tak zdravé? 
Důvodů je hned několik: posi-
luje kardiovaskulární a imunitní 
systém; navozuje tzv. umělý stav 
horečky – tělo začne produko-
vat obranné látky, které vydrží 
v pohotovosti 7 až 10 dní; vypla-
vuje toxiny; působí blahodárně 
na psychiku; navozuje pocit 
uvolnění; uvolňuje namožené 
a ztuhlé svaly a je vynikajícím 

prostředkem pro regeneraci, re-
laxaci i otužování. 
S  docházkou si opět zanotu-
je i statistika. Podobně jako ve 
většině předchozích let se blí-
žíme k 2 500 klientů. V sezoně 
2014/2015 jich bylo 2 446, což 
znamená průměr 15,78 na jeden 
provozní den, kterých za deset 
měsíců – od září 2014 do červ-
na 2015 – bylo 155. Mužů přišlo 
1 932 (průměr návštěv 16,95), 
žen 514 (průměr 12,54). Nejví-
ce zájemců se dostavilo v lednu 
2015 – 340 (denně v průměru 
20); nejúspěšnějším měsícem 
byl únor s průměrnou návštěvou 
20,75 u mužů a 18,25 u žen. Co 
se týče dnů, nejvíce mužů si uži-
lo sauny 18. listopadu 2014 (29), 
žen pak 25. února 2015 (25).
Provoz byl bezproblémový, spo-
kojenost všeobecná. Díky ve-
dení Technických služeb, jme-
novitě jejich ředitele Ing. Karla 
Zmunda a dispečera pana Miro-
slava Kováře, byly i ty nejmenší 
připomínky řešeny okamžitě 
a profesionálně. Na konci ale 
ukápne slza – po více než 15 le-
tech se s námi loučí naše Maruš-
ka, paní Marie Jurečková, která 
o nás převzorně pečovala a měla 
pochopení i pro náš někdy „sil-
nější“ slovník. Děkujeme!                
Do nové sezony nastoupíme ve 
středu 9. září. Jako obvykle je 
v září a červnu, tedy na začát-
ku a konci sezony, vždy sauna 
v provozu ve středu a v pátek 
pro muže a ve čtvrtek pro ženy. 
V  dalších měsících přibude  
i třetí saunovací den pro muže, 
a to v úterý. Těšíme se na vaši 
návštěvu!                                hj

oddíly T. J. Sokol
ve školním roce 2015/16
Ženy I
 cvičitelka: Vlasta Machalová    
 pondělí 19–20 hodin
 zahájení: 21. 9. 

Ženy II
 cvičitelka: Marie Smékalová
 středa 19–20 hodin
 zahájení: 23. 9. 

Pilates
 cvičitelka: Miroslava Vojáčková
 čtvrtek 19–20 hodin
 zahájení: 3. 9.

Věrná garda (muži)
 cvičitel: Bohuslav Konečný
 úterý 15–16 hodin
 zahájení: 20. 10. 

Mažoretky
 cvičitelka: Bc. Hana Popelková
 cvičí ve více dnech dle kategorií
 zájemci ať se obrátí na cvičitelku 
na tel. 777 959 235

Tenis
 trenéři Marek Bednář, Petr Sol-
dán, Iva Kohoutková, Jaromír a Lu-
káš Dohnálkovi
 od pondělí do pátku; do října na 
kurtech, poté v sále
 více na webových stránkách (viz 
níže)

Badminton
 úterý a čtvrtek 20–21 hodin 
 zahájení 6. 10.

Jóga
K dnešnímu dni nemáme cvičitele 
pro příští školní rok. Vyzýváme tím-
to zájemce, kteří by měli zájem vést 
oddíl jógy, aby nás případně kon-
taktovali na tel. 606 511 735 (Mgr. 
Spurník) nebo 723 311 942 (Ing. 
Jančí). Cvičební doba je vyhrazena 
na úterý od 19–20 hodin.

Od září 2015 budou spuštěny nové 
webové stránky sokol-litovel.cz, 
kde naleznete všechny informace  
o činnosti oddílů a veškeré kontakty.

 T. J. Sokol Litovel

Přijďte si zahrát
pétanque s KLIPem
Klub litovelského pétanque 
KLIP Litovel je nejstarší pé-
tanquový klub v Litovli. Fun-
guje od roku 2000 a jeho řada-
mi již prošlo kolem 50 členů. 
Do nedávna jsme byli klubem, 
který se úspěšně umísťoval  
i v extralize. Pořádáme čtyři 
turnaje ročně na celorepubliko-
vé úrovni.
Tréninky bývají každé pondě-
lí od 17.30 hodin na pískovém 
hřišti u sokolovny. Sport je 
vhodný pro každou věkovou 
kategorii. Junioři jsou zvláště 
vítáni, protože jejich uplatnění 
v celorepublikovém měřítku 
je mnohem větší, než je tomu  
u dospělých. Je zde vysoká prav-
děpodobnost juniorské repre-
zentace. Uvítáme každého, kdo 
má zájem si tento nenáročný a 
poměrně levný sport vyzkoušet. 

Kontakty:
 www.klip-litovel.banda.cz
(zde je možno i vyplnit elektro-
nickou přihlášku)
 linduska.p@volny.cz 
(možná osobní návštěva v knih-
kupectví na náměstí Přemysla 
Otakara)
 popelka@jplit.cz

KLIP Litovel

TS Kaster přijímá
i dospělé tanečnice
Taneční skupina Kaster, která 
pracuje při DDM Litovel, začí-
ná novou taneční sezónu. Za-
hájení kroužku pro stálé členy 
a zároveň nábor nových taneč-
níků proběhne ve čtvrtek 10. 9. 
v 16.30 hodin v DDM na Sta-
roměstském náměstí. Tančíme 
styl disco dance a street dance. 
V tanečních kostýmech vystu-
pujeme na různých akcích, jez-
díme na taneční soutěže.
Vedle dětí přivítáme i dospělé 
tanečnice (ve věku kolem 20–50 
let), které vystupují ve vlastní 
formaci Ladies. Choreografie 
vzniká na místě tak, aby ji zvládl 
každý. Přijďte mezi nás. 

Monika Pospíšilová, TS Kaster

Plavecké kroužky 2015/2016
pondělí 16.00–16.45 Vodníček (pro děti od 4 do 5 roků)

pondělí 17.00–17.45 Vydrýsek
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

pondělí 18.00–18.45 Vydrýsek
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

úterý 19.00–20.00 Aquaaerobic

čtvrtek 16.00–16.30
16.30–17.00

Žabičky
(plavání rodičů s dětmi od 2 do 4 roků)

čtvrtek 17.00–17.45 Vydrýsek 
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

čtvrtek 18.00–18.45 Vydrýsek 
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

pátek 15.00–15.45
16.00–16.45

Akvabela
(pro dívky od 6 do 12 roků)

Přihlásit se můžete v pokladně plaveckého bazénu do 4. září.
Nebo na tel.: 585 156 225, mob.: 734 409 170, e-mail: bazen@zsviteznalitovel.cz.



 Házená 

 pro 

 holky

Od září každé úterý a čtvrtek od 15 hodin v Litovli na hale

Bližší informace Vlastimil Habermann, tel. 603 224 546

pro ročníky 2005 a mladší
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Domácí utkání extraligy házené podzim 2015 – jaro 2016

   19. 9. v 17.00 HC Zlín  
   3. 10. v 17.00 HK FCC Město Lovosice  
17. 10. v 17.00 Cement Hranice 
28. 10. v 19.00 HC Gumárny Zubří  
21. 11. v 17.00 SKP Frýdek-Místek  
28. 11. v 17.00 HBC Ronal Jičín  

   5. 12. v 17.00 KH Kopřivnice 
19. 12. v 17.00 Talent M.A.T. Plzeň  
  13. 2. v 17.00  HCB OKD Karviná 
  27. 2. v 17.00 HC Dukla Praha 
  12. 3. v 18.00 Handball KP Brno 

Přijďte podpořit naše sportovce.

Sportovní oddíly TJ Tatran Litovel – kam se můžete přihlásit
VOLEJBAL
pro koho: děvčata od 8 do 15 let
tréninky: úterý a čtvrtek 17.30–19.00 hod.
kde: Sportovní hala ZŠ Vítězná 
kontakt: paní Vrbová (733 544 101), pan Remeš 
(602 274 704)

HÁZENÁ
pro koho: Oddíl házená má v nové sezóně 2015/16 
v činnosti celkem 8 družstev. Nové hráče rádi přijme-
me do kategorií mladší a starší miniházené (děti ve 
věku 7–11 let, především chlapci).
tréninky: úterý a pátek 15.00–16.00 hod.
kde: hřiště na sokolovně
kontakt: Lenka Filipová (737 006 064, lenka.filipo-
va@tatranlitovel.cz)
Svatava Rozsypalová (603 101 722, svatava.rozsypa-
lova@tatranlitovel.cz)

LYŽOVÁNÍ
pro koho: Lyžařský oddíl je určen pro děti od 6 let, 
které již dostatečně zvládly základy lyžování. 
tréninky: Tréninky probíhají o víkendech v zimním 
období v lyžařském středisku Petříkov. 
kontakt: pan Papula (725 717 232), paní Zlámalíko-
vá (608 402 781)

TENIS
pro koho: Organizujeme výuku a tréninky tenisu 
dětí od předškolního věku ve skupinkách až po indi-
viduální tréninky mládeže a dospělých.
tréninky: úterý, středa, čtvrtek (všechny kategorie) 
+ individuální dohoda
kontakt:  Jan Olšovský (608 569 073, litoveltenis@
seznam.cz) 

STOLNÍ TENIS
tréninky: středa 17.00–19.00, pátek 17.30–19.30 hod.
kontakt: Radek Uvízl (776 616 103), Petr Zeman 
(603 929 571)

ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
cvičení: pondělí 16.00–17.00 hod. (předškolní děti)
čtvrtek 18.00–19.00 hod. (cvičení pro ženy)
kde: sokolovna
výzva: Hledáme cvičitelku, která by ráda vedla cvi-
čení pro mladé ženy (dle svého zaměření). Čas cviče-
ní by byl v úterý od 18 do 19 hodin.
kontakt: Taťána Popelková (731 885 343)

HOROLEZECTVÍ
tréninky: v létě v úterý a ve čtvrtek v 18.00–19.00 
hod. na lezecké stěně v Litovli
přes zimu se trénuje v Nákle, čas bude dohodnut
kontakt: Vítězslav Špunda (776 393 854)

FLORBAL
tréninky: pondělí 17.00–18.00 a středa 15.00 až 
16.00 hod. (děti přípravka, elévové)
pondělí 18.00–19.00 a čtvrtek 20.30–22.00 hod. 
(starší žáci, dorost, muži)
kde: Sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Václav Stratil (603 986 570), Lukáš Říha 
(724 936 844)

ŠACHY
pro koho: žáci ZŠ a SŠ
tréninky: čtvrtek 14.00–15.00 hod. (začátečníci, 
2.–4. třída ZŠ)
čtvrtek 15.30–17.00 hod. (pokročilí, starší žáci  
a studenti SŠ)

zahájení: Po prázdninách kroužek zahajuje činnost 
17. 9.
kde: ve 3. patře učňovského internátu na Gemerské 
ulici
kontakt: Zdeněk Beil (606 591 096, beil@seznam.cz)

KUŽELKY
tréninky: pondělí a úterý 17.00–20.00 hod. (muži)
středa a čtvrtek 14.00–16.00 hod. (dorostenci)
kde: kuželna Modrá hvězda
kontakt: Kamil Axmann (607 016 144), Jiří Čamek 
(773 156 950)

FOTBAL
tréninky: úterý, středa, pátek 17.30–19.00 hod. (muži)
pondělí, čtvrtek 17.00–18.30 hod. (dorost)
pondělí, středa, pátek 17.00–18.30 hod. (starší žáci)
úterý, čtvrtek 17.00–18.30 hod. (mladší žáci)
úterý, čtvrtek 16.30–18.00 hod. (starší a mladší pří-
pravka – děti od ročníku 2010 a starší)
kde: fotbalový stadion
kontakty: Pavel Pěruška (602 714 699, peruska.
pavel@seznam.cz), Kamil Kuchejda (739 233 982),  
Ing. Alexandr Kučera (603 269 648)
pozvánka: V měsíci září proběhne akce Můj první 
gól ve spolupráci s Olomouckým krajským fotbalo-
vým svazem. Termín bude znám v prvním zářijovém 
týdnu. Letáky k této akci budou dodány do škol  
a školek v Litovli a okolí. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
přehled akcí na: kctlitovel.aspone.cz
kontakt: Ing. Zdeněk Šišma (777 708 659)

Oddíl MALÉ KOPANÉ nové členy nyní nepřijímá.

Rybářský kroužek

Rybářský kroužek Českého rybářského sva-
zu, místní organizace Litovel, zahájí činnost 
v pondělí 14. 9. v 16 hodin v sídle ČRS MO 
Litovel (Palackého 1162/29).
V sobotu 19. 9. proběhnou na Uničovském 
rybníce v Litovli rybářské závody pro děti. 
Prezence závodníků je od 13.30 hodin, zá-
vody začnou ve 14 hodin.

DHK Litovel – dívčí házená
DHK Litovel přijímá mladé hráčky jednak 
do kategorie miniházená (tréninky v úterý 
15.00–16.00 a čtvrtek 15.00–16.30 hod.), 
jednak mezi starší žačky (tréninky v úterý 
16.00–17.30 a čtvrtek 16.00–17.30 hod.). 
Tréninky probíhají na hale. Kontakt p. Ha-
bermann (viz upoutávka vlevo).

Koupání v Litovli
Podle počasí bude městské koupaliště ote-
vřeno přibližně až do 13. září, a to od 9 do 
19 hodin.
Otvírací dobu plaveckého bazénu najdete 
na www.zsviteznalitovel.cz/plavecky-bazen.



Další zajímavou léčivkou, která má 
vrchol vegetace od léta do podzimu, 
je pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). 
Sbírají se listy a květy na začátku 
kvetení, které se suší v průvanu nebo 
v sušičce. Teplota sušení by neměla 
přesáhnout 30 °C. Užívá se ve formě 
odvaru nebo lihové tinktury.
V dřívějších dobách se mladé listy  
a nerozvinuté květy používaly do 
polévek typu zelňačka. Léčivé účinky 
jsou protirevmatické, protikrvácivé, 
protizánětlivé, močopudné a tonizu-
jící.
Tento pcháč se užívá při revmatismu 
a dně, dále při zánětu ledvin a jako 
čisticí čaj.
Zevně se používá při zánětu spojivek, 
alergických vyrážkách, na spáleniny, 
při poškození kůže při nadměrném 
opalování, ve vlasové kosmetice při 
lupech a vypadávání vlasů.
Odvar z pcháče se užívá 2–3krát den-
ně  hodinu před jídlem v množství 150 
ml.
Lihová tinktura z pcháče se připraví  
z 25 gramů nadrobno nakrájené natě, 
která se dá do 250 ml nejlépe 70% lihu 
a nechá se macerovat 14 dní. Poté se 

tinktura přefiltruje a uloží do tmavých 
skleněných lahví do chladu. Užívá se 
30 kapek tinktury, která se naředí lžící 
vody 2–3krát denně mezi jídly jako 
močopudný a posilující prostředek. 
U nás se zatím moc tento pcháč nepo-
užívá, více ho využívá polské léčitel-
ství. Známý je polský čisticí čaj, který 
se používá na ledviny, revma, bolest 
kloubů a alergie. Sestává ze 2 dílů natě 
pcháče zelinného, 2 dílů listů břízy,  
1 dílu kvetoucí natě vřesu, 1 dílu květu 
černého bezu, 1 dílu květu hluchavky 
bílé a 1 dílu květů chrpy modré. Jednu 
a půl lžíce této směsi zalijeme vařící 
vodou, necháme 1/2 hodiny odstát, 
poté scedíme a pijeme přes den mezi 
jídly 2–3krát denně.
Další u nás rostoucí pcháče jsou pcháč 
bělohlavý (Cirsium eriphorum), který 
používá ruská medicína ve formě od-
varu zevně na kožní rakovinu a na ho-
jení hnisavých a špatně se hojících ran. 
Velmi hojný pcháč rolní zvaný oset 
(Cirsum arvence) se používá ve formě 
odvaru zevně na revma a vnitřně po 
čajových lžičkách při rakovině.
V USA roste na podobných vlhkých 
místech jako náš pcháč zelinný pcháč 

jedlý (Cirsium edule), který v minu-
losti indiáni pojídali jako slavnostní 
jídlo při obřadu slunečního tance. Sy-
rový oloupaný sladký stonek má chuť 
podobnou banánu. U nás se tento 
pcháč pěstuje vzácně v botanických 
zahradách.

Vážení příznivci léčivých bylin, srdeč-
ně vás zvu na další bylinkový kurz 
do Těšíkova, který se koná od 25. do 

27. září. Součástí kurzu bude i ve-
černí relaxační bubnování u ohně a 
výměna sazenic a semen léčivek mezi 
účastníky. 27. 9. odpoledne a 28. 9. se 
bude po skončení bylinkového kur-
zu pro případné zájemce pokračovat 
vycházkami za místními studánkami  
a zajímavými kamennými útvary. 
Kontakt na pořadatelku Janu Víťazko-
vou: e-mail slon1@volny.cz, telefon 
732 349 039.                  Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: PCHÁČ ZELINNÝ
Vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). V naší přírodě roste na vlhkých až mokrých, na dusík bohatých půdách 

na březích potoků a řek, nejčastěji ve společnosti tužebníků a kopřiv. Velmi hojně roste i v Litovelském Pomoraví. 
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