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Vážení a milí čtenáři,

  každý z Vás jis-
tě sleduje dění na 
Ukrajině. Někdo 
si řekne, že se nás 
to netýká, někdo 
se snaží zase jakkoli pomoct. Na 
vedlejší straně si můžete přečíst, 
jak Ukrajině pomáhá litovelská 
Charita. O dobrovolné pomoci 
druhým je i článek níže.
Nejdůležitější akcí měsíce dub-
na je zahájení turistické sezóny. 
Na co vše se můžete těšit, najde-
te na straně 6 a 20. A když jsme 
u toho těšení, tak zahajujeme 
nový seriál – Víte, co to je...? 
V něm se dozvíte význam rče-
ní, která často používáme, ale 
mnohdy nám jejich původ uni-
ká... Pěkné jarní dny!

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. dubna 2022. Uzávěrka příštího vydání je 19. dubna.
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SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ 
VELIKONOČNÍ VEJCE

Velikonoce se blíží a s nimi spojené 
barvení vajíček. 

Zašlete nám na e-mail 
litovelskenoviny@mestolitovel.cz 

fotku Vašeho nabarveného 
a ozdobeného vajíčka. 

Ty nejhezčí otiskneme a malá odměna 
čeká na dva nejlepší výtvory.  

Maltézská pomoc s dobrovol-
nickou sekcí Unie nestátních 
neziskových organizací a ve spo-
lupráci s Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje udělila cenu 
Křesadlo, která je duchovním 
vlastnictvím Hestia, z.ú., i našim 
dobrovolníkům z  Litovle, a to 
Anetě Zavadilové, Patriku Kot-
kovi, Františkovi Nabenkögelovi, 
Lukášovi Kohoutovi a Janovi Bo-
rovkovi, za kterého cenu převza-
la jeho máma. 
Se zpožděním téměř rok kvůli 
omezením skrze Covid-19 se 
v pondělí dne 21. března v Arci-
biskupském paláci v  Olomouci 
konalo předávání cen Křesadlo 
za účasti hejtmana Olomouc-
kého kraje Josefa Suchánka, 
olomouckého arcibiskupa Jana 
Graubnera, Michala Umlaufa  
z olomoucké pobočky Maltéz-
ské pomoci, ředitele Českého 
rozhlasu Josefa Podstaty a dal-
ších významných hostů a médií. 
Celé toto slavnostní předávání 
cen bylo obohaceno koncertem 
Ondřeje Gregora Brzobohatého.       
Naši ocenění občané v  rámci 
svého medailonu a krátkého 

projevu sami řekli, že si váží 
této ceny, kterou vnímají ov-
šem jako cenu i pro všechny 
další v  našem regionu, kte-
ří nezištně pomáhali a po-
máhají zejména v  krizových 
situacích včetně té, ve kte-
ré se Evropa dnes nachází.  
Nominaci kandidátů k oce-
nění provádí veřejnost, a to 
v těchto kategoriích: sociální 
služby, děti, mládež, volnoča-
sové aktivity, zdravotní oblast, 
ochrana přírody a ekologické 
aktivity, spolková a komunitní 
činnost, humanitární a rozvo-
jová pomoc, dobrovolní hasiči.          
Myšlenka každoročního ocenění 
dobrovolníků vznikla již v rám-
ci Mezinárodního roku dobro-
volníků v roce 2001. Symbolika 
udělované ceny i jejího názvu je 
více než zřejmá: „Dobrovolníci 
jsou těmi, kdo pomáhají vykřesat 
jiskry lidství.“ Cena Křesadlo 
slouží jako symbolické poděko-
vání těm, kteří nezištně věnují 
svůj čas, dovednosti a energii 
obecně prospěšným činnostem.
Křesadlo se snaží oceněným 
dobrovolníkům získat respekt 

k jimi vykonaným aktivitám  
a zájem širší veřejnosti o dob-
rovolnickou službu. Jde o sym-
bolické poděkování těm, kteří 
zdarma svůj volný čas věnují 
obecně prospěšným činnostem, 
pomáhají postiženým lidem či 
vedou různé organizace, které 
rehabilitují myšlenku dobro-
volnictví. Dobrovolníky no-
minují neziskové organizace 
i sami občané. O tom, komu 

bude náležet ocenění cenou 
Křesadlo, rozhoduje odborná 
komise složená ze zástupců ne-
ziskových organizací, novinářů, 
zástupců státní správy i samo-
správy a komerčních firem. 
Všem jmenovaným gratuluje-
me a vážíme si tohoto ocenění. 
Zároveň děkujeme i těm, kteří 
svými činy dobrovolně pomáhají  
a nejsou lhostejní ke svému okolí.

Viktor Kohout, starosta města  

Křesadlo 2021 v  Olomouckém kraji – „Cena pro obyčejné lidi, kteří  
dělají neobyčejné věci“
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Charita v  Litovli se zapojuje 
do pomoci ukrajinským rodi-
nám utíkajícím před válkou. 
Arcidiecézní Charita Olomouc 
na Ukrajině začala pomáhat 
již krátce po roce 1990. Tehdy 
Charita organizovala zásilky hu-
manitární pomoci a ozdravné 
pobyty dětí zasažených černo-
bylskou katastrofou. V  posled-
ních letech se zde Charita věnuje 
dlouhodobým aktivitám, např. 
pomoci dětem ulice, podpo-
ře rozvoje místních organizací  
v poskytování sociálních služeb 
a podpoře finanční soběstač-
nosti ukrajinských partnerských 
organizací.  I naše Charita v Li-
tovli je dlouhodobě zapojená 
do projektu Vánoční balíček 
na Ukrajinu – obdarování dětí  

z dětských domovů a ze sociálně 
slabých rodin. Právě kvůli dlou-
hodobé spolupráci s  Ukrajinou 
nás aktuální situace zasáhla o to 
více. Ve spolupráci s naším dlou-
hodobým partnerem Charitou 
Ukrajina se v rámci bezprostřed-
ní pomoci obyvatelům Ukrajiny 
zasaženým válkou soustředíme 
na zajištění základních potřeb, 
jako je voda, potraviny, drogerie, 
léky, ošacení či přístřeší. Součástí 
je také psychologická pomoc.

DARY A FINANCOVÁNÍ POMOCI 
Pomoc Ukrajině je možné 
podpořit on-line finančním 
darem na webu www.stern-
berk.charita.cz nebo převo-
dem na č. ú.: 55660022/0800,  
variabilní symbol: 104. 

MATERIÁLNÍ PO-
MOC A MATERIÁL-
NÍ SBÍRKY
Charita v  Litovli 
prozatím materiální 
sbírku nevyhlašuje. 
Snažíme se vždy re-
agovat na aktuální 
poptávku jednotlivců 
nebo rodin. Využí-
váme zásoby z  po-
travinových sbírek  
a Potravinové banky. 
V  případě, že někdo 
potřebuje konkrétní 
materiální pomoc, 
vyhlásíme poptávku 
na našem charitním 

Facebooku: Charita 
Šternberk – Litovel, 
Uničov nebo zajistíme 
okamžitě dle sklado-
vých kapacit. 

UBYTOVÁNÍ RODIN  
I JEDNOTLIVCŮ
I nadále poptáváme 
ubytovací kapacity. 
Pokud máte možnost 
ubytovat ukrajinské 
uprchlíky – jsou to vět-
šinou maminky nebo 
babičky s  dětmi, ozvě-
te se nám na tel. číslo 
731  643  780 nebo  na  
e-mail: katerina.kargerova@
sternberk.charita.cz. 

NABÍDKY POMOCI
Evidujeme a snažíme se pro-
pojovat veškeré nabídky s  po-
ptávanými potřebami po-
moci. V  případě, že cokoliv 
nabízíte, kontaktujte nás prosím 
na e-mailu katerina.kargerova@
sternberk.charita.cz.
 
PORADENSTVÍ UKRAJINSKÝM 
RODINÁM
Rodinám nabízíme pomoc s re-
gistrací v Krajském asistenčním 
centru (KACPU) a s  vyříze-
ním mimořádné okamžité po-
moci na Úřadu práce, pomoc 
s  hledáním zaměstnání včetně 
doprovodu a tlumočení. Infor-
mace ohledně umístění dětí do 
školských zařízení, informace 

ohledně kompenzačních bonu-
sů pro ty, kteří poskytli ubytová-
ní uprchlíkům apod. 
Pomoc ukrajinským rodinám 
v rámci naší Charity v číslech: 
Doposud jsme v  našem krizo-
vém bytě ubytovali čtyřčlennou 
rodinu. Dalším 30 osobám se 
nám podařilo zajistit ubytová-
ní u jiných subjektů. Materiální 
pomoc byla vydána 77 osobám, 
potravinová pomoc 94 osobám 
a finanční jedné osobě. Na úřa-
dy jsme doprovodili 16 osob, 
zprostředkovali tlumočení 26 
osobám a 22 lidem jsme po-
mohli hledat zaměstnání. 

V případě, že máte rodinu ubyto-
vanou u sebe a chtěli byste s čím-
koliv poradit, neváhejte se na nás 
obrátit. Rádi Vám pomůžeme.                           
                                Charita Litovel

Charita v Litovli pomáhá ukrajinským rodinám

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE SEPAROVANÉHO ODPADU  – PAPÍR A PLAST
PRO MÍSTNÍ ČÁSTI: CHOŘELICE, NASOBŮRKY, VÍSKA, ROZVADOVICE, UNČOVICE A BŘEZOVÉ

Od 1. dubna dochází ke změně svozového dne separovaného odpadu (papír a plast). Nově bude svozovým dnem pondělí (lichý týden). 

DATUM SVOZŮ:

PLAST: 11. dubna, 9. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 29. srpna,  26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince

PAPÍR: 25. dubna, 23. května, 20. června, 18. července, 15. srpna, 12. září, 10. října, 7. listopadu, 5. prosince

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE SEPAROVANÉHO ODPADU – PLAST
PRO ULICE PAVLÍNKA, SADOVÁ, KOSMONAUTŮ, WOLKEROVA, NOVÁ, POŠMÝLSKÁ, U STADIONU,  

ZAHRADNÍ A KRÁLOVA
Od 1. dubna dochází ke změně svozového dne separovaného odpadu (plast). Nově bude svozovým dnem pondělí (lichý týden). 

DATUM SVOZŮ:

11. dubna, 9. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 29. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince
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InzERcE

Stíny Litovelska
Vloupání do motorových vozidel
Tento článek prosím berte jako varo-
vání. Víme, že jste jich od policie sly-
šeli snad již milion, ale přesto se stále 
najdou lidé, kteří buď tohle varování 
neslyšeli, a nebo se domnívají, že se 
jich to netýká.
Takže po milion první! Motorové 
vozidlo není výkladní skříň a věci  
v něm ponechané působí jako lá-
kadlo pro zloděje. A přesně to se  
v tomto měsíci stalo v Litovli, a to 
hned dvakrát – dne 11. a 15. února 
na ulici Vítězné a na ulici Žerotínově. 
I když se na městském kamerovém 
systému podařilo naleznout pacha-
tele, přesto stále není známa jejich 
totožnost. není zatím tedy možné 
nikoho potrestat a věci, které byly 
odcizeny, se majiteli již těžko vrátí. 
Je pravdou, že se jim krádež podařila 
jen v jednom případě, v tom druhém 
měli smůlu. nic to ale nemění na 
tom, že majitelé vozidel jim v obou 
případech nahráli tím, že ponechali 
své věci viditelně bez dozoru.
Prosím nenechávejte si ve vozidle 
kabelky, mobilní telefony, tašky na 

doklady, kufříky a podobná osobní 
zavazadla. Když už nemáte jinou 
možnost, než je nechat ve vozidle, 
tak tyto věci schovejte tak, aby neby-
ly na očích (schovejte je pod sedadlo, 
do přihrádky, do kufru apod.). Mnoh-
dy totiž škoda na vozidle přesáhne 
hodnotu věcí odcizených.

Den plný nehod
Dne 9. února v dopoledních hodinách 
došlo u autobusového stanoviště na 
ulici Příčné k dopravní nehodě do-
dávkového automobilu a chodce. 
Skříňová dodávka při couvání srazila 
procházející seniorku. Ta při střetu 
utrpěla vážné poranění a musel pro 
ni přiletět záchranářský vrtulník. 
Hlídka Městské policie Litovel musela 
pro přistání vrtulníku zabezpečit pro-
stor autobusového stanoviště.
V tento den to však nebyla jediná ne-
hoda. O něco dříve došlo na stejném 
místě také k nehodě motorového 
vozidla a chodce, kdy řidič autobusu 
porazil chodkyni. V tomto případě se 
však řidič autobusu zachoval napros-
to špatně! nepřivolal sanitku, ani po-

licii na místo, a tím si přivodil mnoho 
dalších problémů. 
K další nehodě pak ve stejný den, 
brzo ráno, došlo na ulici Svatopluko-
vě v křižovatce s ulicí cholinskou, kde 
došlo ke střetu cyklisty a motorového 
vozidla. I tato nehoda byla se zraně-
ním. Abych předešel dohadům, tak 
k poslední nehodě musím dodat, že 
cyklista byl v době nehody oblečen 
do reflexní vesty a jízdní kolo bylo 
řádně osvětleno.
Trochu moc nehod na jeden den. Ři-
diči všech vozidel – prosím, dávejte si 
pozor, věnujte se plně řízení vozidel! 
chodci – uvědomte si, že v některých 
situacích nemusíte být dobře viděni.

Holčička šla sama nakupovat
V dopoledních hodinách v neděli 
dne 27. února přijala hlídka Městské 
policie Litovel zvláštní telefonické 
oznámení. Paní pracující v prodejně 
Tesco na ulici Dukelské v Litovli ozna-
movala, že se po prodejně pohybuje 
spoře oděná asi čtyřletá dívenka a na 
nohou má dámské lodičky. na dotaz 
prodavačky, zda je s ní v obchodě  

i maminka, jí dívenka klidně odpo-
věděla, že ne, že maminka je doma 
a vaří a ona šla do Tesca nakupovat.
Paní prodavačka měla celkem pocho-
pitelnou obavu o zdraví dítěte a pro-
sila strážníky o pomoc s vyhledáním 
rodičů nezletilé holčičky. Hlídka tedy 
okamžitě vyrazila na místo, kde hol-
čičku našla. Teď nastala trpělivá práce 
s malou holčičkou, aby bylo možné 
zjistit, kde vlastně rodiče hledat. 
Dívenka se sice nebála, ale nechtě-
la říci, jak se jmenuje. naštěstí byla 
ochotná strážníkovi ukázat, kde byd-
lí, a tak oba nastoupili do služebního 
vozidla a započalo hledání. nezletilá 
holčička byla hodně statečná, celkem 
rychle se zorientovala a strážníkům 
ukázala dům, kde s maminkou bydlí.
Maminka již holčičku hledala, a když 
uviděla služební vozidlo a v něm svoji 
dceru, viditelně jí spadl kámen ze 
srdce.
Takže drama dopadlo dobře a nikdo 
nepřišel k újmě. Snad jen možná ná-
kupuchtivá holčička dostala naplácá-
no na zadek, ale to si jen domýšlíme...                           
                                 Městská policie Litovel

www.uradprace.cz

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. 
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % 
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení. 
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, 
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni. 

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat 
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc. 

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1. 
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum 
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné 
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek-
tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se 
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště 
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Úřad práce ČR a jeho pomoc 
při  nanční tísni spojené s růstem cen energií
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Vzpomínka u příležitosti 65 let od úmrtí Gustava Frištenského

Zemědělské družstvo Haňovice nabízí NOVINKU 

PRODEJNÍ AUTOMAT 
NA RAJČÁTKA Z HAŇOVIC

Čerstvá rajčátka si můžete zakoupit přímo z prodejního automatu. 
Rajčátka jsou denně doplňována a kontrolována. 

Kde: na parkovišti u skleníků v Haňovicích. 
Prodej 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Cena je 80 Kč/ 0,5 kg. Platba možná pouze platební kartou.

Rajčátka jsou zcela bez pesticidů, 
není využíváno žádné chemické ošetření.

InzERcE

„Mamo, když je venku tak hezky, 
kam pudem ven?“ U nás se hanác-
ky nemluvilo a spisovně rovněž 
ne. Byla to taková moravština. 
Tehdy ještě bez sprostých slov. 
„Možná se bude kópat pan Frišta  
v Moravě. Zajdem tam?“ „To je pan 
Frištenský, pan Gustav Frištenský  
a žádné Frišta. Kdes to vzal?“ Držel 
jsem v dětských rukách barevný 
obrázek vysportovaného sympa-
tického muže ověšeného šerpa-
mi, řády a medailemi (dnes by se 
řeklo kulturista)  a v duchu jsem 
se mu omlouval. „No mezi kluka-
ma se tak o něm mluví…“ „Tak se 
obleč!“
Železná roleta navždy zavřela 
obchod s bílým střižným zbožím 
Petra Kudličky v Masarykově 
ulici. Začali jsme tedy vycházet  
z našeho baráku, druhého domu 
od náměstí Přemysla Otakara 
II. do Vlašímovy ulice. Zamkl 
jsem těžká dubová vrata a velký 
klíč se taktak vešel do kapsičky 
mých kraťasů. (Dlouhé kalhoty 
jsem vyfasoval až na první svaté 
přijímání.) V cukrárně u Husáků 
jsem dostal 70 halířů na kopeček 
zmrzliny. „Kup si vanilkovou!“ Sa-
mozřejmě jsem si koupil ovocnou, 
protože byla barevnější a přitažli-
vější. Na druhé straně ulice byla 
povinná zastávka před výlohou 
hračkářství. Pečlivě jsem likvido-
val rozpouštějící se zmrzlinku, ni-
koliv v kornoutku, ale ze čtverečku 
připomínajícího polovinu schrán-
ky mořské mušle. Maminka vě-
děla, co bych si strašně přál, ale 
perleťovými knoflíky ze zásuvek 
smutného obchodu se  za autíč-
ka platit nedalo. Přešli jsme most 
přes Moravu u Muzea a vrátili se 
zase na stranu, kde domy od zá-
padu trochu stínily sluníčko. Před 
Staroštíkovým mlýnem jsme vi-
děli hlouček mužů. Maminka byla 
krasavice a kdekdo se za ní otočil. 
Tady ani nemusel. První ze sku-
piny s úklonou uctivě pozdravil  

a mamince políbil ruku. Myslím, 
že se trošku začervenala, protože 
na takovou zdvořilost ve kšeftě 
nebyla zvyklá. „Dobré odpoledne 
pane Strouhale!“ Aha, tak to je 
Martin Strouhal, od kterého máme 
ty dvě knihy s bubákama. „Dovol-
te, abych vám představil slezského 
barda, Národního umělce pana 
Petra Bezruče, který k nám jezdí 
z nedalekého Kostelce na Hané.“ 
„Dobrý den, těší mě pane Vašku.“ 
Chytil jsem maminku za ruku  
a pošeptal, „dyť se jmenuje stejně 
jako já, tak proč mu říkáš Vašku?“  
„Ten pán se jmenuje Vladimír Va-
šek a Petr Bezruč je pseudonym.“ 
„A co to je psedodym?“ „Vysvětlím 
ti to doma.“ Pán s ježkem na hlavě 
se konečně pod fouskem usmál  
a povídá, „ty jsi nějaký fištrón zví-
davý, jakpak se jmenuješ?“ „Přece 
Petr Galuška.“ Odvětil jsem už 
také bodře a přestal se stydět. Ra-
ději jsem začal očumovat mon-
strózní velociped s balónovými 
koly a veleslušně jsem pozdravil 
jeho majitele. Šmankote dyť to je 
ten krasavec z obrázku. No takhle  
z blízka jsem ho ještě neviděl. Ano, 
pan Gustav Frištenský, mistr světa 
a Evropy v řeckořímském zápase 
osobně. Kostra kola byla vyvede-
na z ocelových trubek, s trošku  
větším průměrem než vidím ta-
tínkovo kolo doma. I to bylo na 
mě tehdy těžké, takže si dokážu 
představit, kolik musí vážit tenhle 
drobeček. Zvonek na řídítkách byl 
velký jako tenisák a zvonil stejně 
silně, jako právě ozvavší se zvony 
ze sv. Marka. Co si povídali dva 
pánové s maminkou nevím, pro-
tože jsem oči, uši a otevřenou pa-
pulu měl jen pro mého Mistra.
„Jak je ve škole?“, zeptal se pan 
Frištenský. „Ještě do školy necho-
dím, ale číst už umím!“, hrdě jsem 
odpověděl. „A pod stromeček jsem 
dostal první knihu od Julese Verna 
Tajuplný ostrov a Kyrus Smit je vy- 
nálezce. Také chci být vynálezcem.“  

„Tak to si zasloužíš odměnu!“  
A vytáhl z batůžku připevněné-
ho na nosiči barevný cukrový 
špalek, podal mi ho a jeho po-
někud posmutnělé oči se troš-
ku rozzářily. Až později jsem 
zjistil, že mu nedávno zemřela  
milovaná manželka a soudruzi 
tam nahoře rovněž neměli po-
chopení pro jeho zásluhy. Titul 
Zasloužilý mistr sportu obdržel 
až pomalu na sklonku života.  
A rčení rychlý jak Zátopek, 
mrštný jak Plánička a silný jak 
Frištenský jsme si mohli říkat jen 
my. Pomalu jsem se barevným  
a lepivým snad půlmetrovým 
špalkem  maloval jak indián do 
boje, až se Mistr smál. O čem 
všem jsme se bavili už nevím. 
Ještě snad mně vysvětlil, že Cy-
rus se čte Sajres a vizionář, kte-
rýž to napsal byl Žil Vern...
Kupodivu se začalo smrákat, 
tak to uteklo, že jsme ztratili 
pozorovat jak tempus fugit (čas 
letí). Pánové se s maminkou 
rozloučili, podali ruku i mně.  
A poslední, na to snad do smrti 
nezapomenu, mi podal obrov-
skou tlapu pan Gustav Frištenský. 

Očekával jsem hrubou od práce 
nebo činek, ale překvapila mě 
ruka s hladkou, hedvábně jem-
nou pokožkou, příjemně teplou,  
z které jakoby něco vyzařovalo, 
mně chtělo do budoucna něco 
říct, a ve které se moje malič-
ká dlaň ztrácela. Ale srdečný  
a citlivý stisk s upřímným pohle-
dem do očí mě vrátil zpátky do 
světa.                      Oskar Galuška
            Foto: archiv Z. Frištenské
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Letošní turistickou sezónu při-
vítáme v  muzeu a jeho přileh-
lém okolí naplno. V prvním pa-
tře si velikonočním jarmarkem 
připomeneme řemesla a lidové 
tradice spojené se svátky jara. 
Park před muzeem se promění 
ve středověké ležení, kde zakon-
čí svůj průvod městem král Jiří 
z Poděbrad.  Na muzejním dvo-
ře bude připraven doprovodný 
program k  současné výstavě „Když 
jsem já sloužil to první léto“.
Středověký den zahájí příjezd krále 
Jiřího z  Poděbrad na náměstí. Ten za 
přičinění purkrabího Karla z  Vlašimi 
potvrdí městu všechna privilegia, jak 
se tomu událo roku 1461. Poddaní 
králi představí město a jeho zajímavá 
zákoutí. Průvod zakončí svou výpravu  
u muzea, kde bude následovat před-
stavení středověké katovny. Na pranýři 
budou veřejné hanbě vystaveni provi-
nilci vůči božím zákonům; tvrdé tresty 
je neminou. Odpoledne zasvětí mnich 
Schwarz diváky do lukostřelby a použi-
tí jiných středověkých zbraní. V dobo-
vém táboře budou po celé odpoledne  
k vidění různá řemesla.
V přízemní dílně muzea si návštěvní-
ci zkusí psát brkem a mohou si trouf-
nout i na kaligrafii. Odpoledne se do 
dílny přidá ještě tvorba květinových 

vazeb a jarních dekorací z přírodních 
materiálů.
V prvním patře muzea se od 13 ho-
din koná velikonoční řemeslný jar-
mark. Návštěvníci načerpají inspiraci 
při pletení pomlázky, zdobení kraslic 
různými technikami či pečení jidášů. 
Hlavní lidové tradice a zvyky připo-
mene v několika vystoupeních Náro-
dopisný soubor Pantla z Nákla a Pří-
kaz. Součástí jejich vystoupení budou 
klapači, mrskut a vynášení smrtky. 
Odpoledne oživne také muzejní dvůr, 
kde se návštěvníci mohou těšit na živá 
zvířata a prezentaci drobných produ-
centů mléčných výrobků. Zde bude 
přichystáno také občerstvení.
Celý itinerář královského průvodu  
a detaily akce sledujte na webu  
www.muzeumlitovel.cz a muzejním 
Facebooku.
                      Těší se litovelští muzejníci.

Středověký den a Velikonoční jarmark v litovelském muzeu

Turistickou sezónu zahájíme ve velkém stylu!!!
V sobotu 9. dubna zahájíme v našem městě 
opět turistickou sezónu. Zima je už snad 
pryč a jaro, krásné počasí, teplo, výlety pěší 
či cyklo mohou nastoupit v plné parádě! ☺ 
Snad nám stejně jako minulý rok vyjde po-
časí, protože se máte na co těšit! 
Program bude probíhat jak na náměstí, tak 
před litovelským muzeem či Litovelskou 
kavárnou. O programu před muzeem si 
můžete přečíst v článku níže. Z programu 
na náměstí vybíráme např. vystoupení sku-
piny Kaster, Golden Bees, Trips a Linetbells. 
Nebude chybět tradiční stánek Klubu čes-
kých turistů, kde se mohou turisté či cyklis-
té zaregistrovat a dostat účastnický list. 
Nesmíme zapomenout, že budou otevře-
ny všechny památky. Můžete tak navštívit 
radniční věž, muzeum, knihovnu, kapli 
sv. Jiří, Informační středisko Litovelského 
Pomoraví na Šargouně, kde Vás čeká včelí 
tvoření, nebo si zde můžete opéct špekáčky. 
V Infocentru Litovel je pak k vidění nová 
výstava retro přenosných televizorů a právě 
v tento den se otevírá nová prodejní veliko-
noční výstava ve Výstavní síni Městského 
klubu Litovel. Litovelská kavárna připravila 
výtvarné dílny pro děti i dospělé. 
A kdo z Vás se dlouho neprojel loďkami po 
Nečízu, tak i Vás potěšíme – jsou samozřej-
mě také připraveny. 
Celý program včetně přesných časů najdete 

na poslední straně. A jedno přání na ko-
nec. Snad bude tento rok přát všem pláno-
vaným akcím, výletům a zábavám... Snad 
do našeho krásného města, které je plné 
pozoruhodných památek, zavítá nejméně 
xxx turistů. A ti naše město doporučí k ná-
vštěvě zase dalším a dalším... Protože naše 

město má co nabídnout a čím se chlubit! 
Kdo z Vás to třeba neví, tak se Litovel ne-
dávno objevila i v pořadu Toulavá kamera, 
který vysílá Česká televize vždy v neděli 
dopoledne.
Takže zahájení turistiky a cyklistiky třikrát 
zdar!!!                                                                 red.
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Jsou to už neuvěřitelné dva roky, kdy v lito-
velské Sokolovně zazněl naposledy divácký 
smích a potlesk. Bylo právě 7. března 2020  
a my jsme byli přesně uprostřed divadelního 
festivalu, který jsme k 20. výročí novodobé 
historie našeho souboru uspořádali. Násle-
dující program byl ale kvůli Covidu-19 zru-
šen a nikdo si asi nedokázal představit, že to 
bude na tak dlouho.
V průběhu těch dvou let jsme ale nezaháleli. 
Podařilo se nám díky dotaci Sokola pořídit 
novou světelnou a zvukovou techniku, která 
vylepší celkový dojem z představení.
A hlavně jsme už na konci roku 2020 začali 
nacvičovat novou divadelní hru. Ta se zařa-
dí na 37. místo našeho repertoáru. Samotný 
nácvik hry byl však unikátní. Kvůli neustá-
lým změnám protiepidemických opatření 
jsme často zkoušeli tzv. online a viděli se jen 
přes obrazovky svých počítačů z domova. 
Poté v období, když už by zkoušky mohly 
být živě, probíhala rekonstrukce Sokolovny, 
a tak jsme se setkávali v různých náhradních 
prostorech – například v Husově sboru nebo 
v  kanceláři autobazaru ☺. Na jeviště jsme 

se dostali až na podzim 
loňského roku, to však 
přišly další vlny epide-
mie a my jsme postupně 
odpadávali do karantény 
a izolace. 
To vše jsme podstoupili 
proto, abychom Vás poba-
vili a snad i rozesmáli. Vy-
brali jsme detektivní kon-
verzační komedii Petra 
Tomšů. Zápletka je prostá.  
V malém penzionu Ma-
drid se ubytuje stárnoucí 
zpěvák a jako nezbyt-
ný doplněk si sebou přiváží i svou jedinou 
cenu – Zlatého slavíka. O chvíli později se 
ve stejném penzionu ubytuje druhý zpěvák, 
který má Slavíky dva. Ředitel je nadšen. 
Ovšem pouze do doby, než se začnou Zlatí 
slavíci ztrácet. Podezřelý je každý – hosté  
i personál. 
Na jevišti uvidíte známé a osvědčené tváře 
litovelské ochotnické scény v těchto termí-
nech: 

premiéra: pátek 22. 4. v 19.00 hodin
1. repríza: sobota 23. 4. v 19.00 hodin
2. repríza: sobota 7. 5. v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek bude od 1. dubna 
tradičně v  knihkupectví pana Lindušky 
na náměstí. Více informací o představe-
ní najdete na našich webových stránkách  
www.divadlolitovel.estranky.cz. 
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.

Pavel Soldán, režisér představení

Nová premiéra litovelských ochotníků Slavíci z Madridu

Vycházka Po terasách Moravy
Muzejní společnost Litovelska, z. s. připravi-
la ve spolupráci s Vlastivědnou společností 
muzejní v  Olomouci poznávací archeo-
logicko-etnografickou vycházku po říční 
terase, která bude přirozeným završením 
akce Archeologický podzim na Litovelsku 
2019. Tehdy litovelské muzeum představilo 
výstavu Výpravy za litovelskou archeologií 
a přičiněním Muzejní společnosti Litovel-
ska vznikla i stejnojmenná kniha. Ani doba 
covidová nezničila nadšení členů našeho 
spolku a nová předsedkyně Vlastivědné 
společnosti muzejní v Olomouci Mgr. Pavlí-
na Kalábková, Ph.D., s naším spolkem i na-
dále ráda spolupracuje. Tentokrát zamíříme 
v sobotu 2. dubna podél regionálního vod-
stva a řekneme si o věcech, které se teprve 
vyhodnocují a nově interpretují. Program 
bude bohatý, začínáme v 9.30 hodin na par-
kovišti u litovelského městského hřbitova 
v Chořelicích. Navštívíme katastry a blízké 
okolí obcí Nasobůrky, Chořelice, Rozvado-
vice, Unčovice, Mezice a Náklo. Všichni jste 
srdečně zváni. 

Za MSL Mgr. Robert Najman, předseda 

Poznávací vycházka – Myslechovice 
Na sobotu 19. března Muzejní spo-
lečnost Litovelska pozvala členy  
i zájemce z řad veřejnosti do míst-
ní části Myslechovice. Ve 13 ho-
din na nás čekal u otevřené kaple  
sv. Michala předseda osadního vý-
boru pan Aleš Hubáček a agronom 
Pavel Obrátil. Přes 30 účastníků se 
seznámilo s  historií, současností 
i plány úprav na návsi, prohlédli 
jsme si interiér kaple, nádrž Prádlo 
i sousední památník obětem obou 
světových válek. Dále jsme zamí-
řili do soukromého statku, kde 
jsme vyslechli výklad pamětníka 
pana Spurného. Poté jsme přešli 
k rodnému domku Jana Čepa, vý-
znamného spisovatele. Na domě 
je umístěna pamětní deska, ale 
trvale obydlen není. Následovala 
cesta ke škole vystavěné na konci  
20. let 20. století, kde mimo prů-
vodce zavzpomínaly i místní ab-
solventky. Donedávna zde fungo-
vala tiskárna, v současnosti objekt 

není využíván. Míst-
ní však mají plány co 
do budoucna s areá-
lem s velkou zahra-
dou. Odtud jsme 
zamířili do místní hospody 
a kulturního domu, kde nás 
překvapilo velké množství 
historických fotografií, po-
hlednic, dokumentů a kro-
nik z  historie obce. Vytrvalí 
účastníci pokračovali přes 
část obce Hliník ke hřišti 

na tzv. Skalu a Babylon. Tam jsme znovu-
objevili český i latinský nápis vyrytý do 
skály ještě za první republiky. Celé odpo-
ledne byla krásná viditelnost, ale větrno, 
a tak už jsme se těšili na zpáteční cestu do 
obce, kde jsme se u kaple rozloučili s prů-
vodci a na kole, auty či vlakem odjížděli.                                        
                                                                      RoN

Muzejní společnost Litovelska, z. s.                                
a  

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci 
 

Vás zvou  
 

na poznávací vycházku 
  
 

Po terasách Moravy 
(archeologická naleziště                           

na katastrech a v okolí obcí 
Nasobůrky, Chořelice, Rozvadovice, 

Unčovice, Mezice a Náklo) 
 
 

 
Provází  

 
Bc. Karel Faltýnek 

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 
Ing. Radovan Urválek 

 
 

 
Sejdeme se  

v sobotu 2. dubna 2022 v 9.30 hod.  
u hřbitova v Litovli – Chořelicích.  

 

Pozn.: Nezajišťujeme dopravu. 
 

Tam i zpět se můžete dopravit na kole či autem. 
 
                                              

                                                 Srdečně zvou členové MSL PO
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Co se dělo a bude dít v Muzeu Litovel?



Stalo se v Litovli
115 let
Martin Strouhal se narodil 11. 
dubna 1907 ve zdětíně. Po studiu 
na reálce, učitelském ústavu a 
konečně na Pedagogické fakultě 
v  Olomouci se stal učitelem 
s  aprobací čeština, němčina a 
tělesná výchova. Svoji učitelskou 
dráhu započal r. 1920 v Mladči, následovaly nasobůrky, 
Střelice a konečně Litovel. Martin Strouhal se však 
nikdy nespokojil jen se svou pedagogickou činností. Od 
mládí působil v Sokole, věnoval se turistice, organizoval 
tábory, seznámil se s  novými myšlenkami skautingu. 
Jako známý veřejný pracovník neušel pozornosti nacistů 
a poznal na vlastní kůži peklo koncentračního tábora. 
Jako sokolský činovník byl roku 1941 zatčen a vězněn v 
Olomouci, Brně a do 12. května 1942 v Osvětimi. 
Po válce byl jmenován ředitelem dívčí měšťanky  
v Litovli, současně však též prvním předsedou Okresního 
národního výboru. Jako vládní zmocněnec se zasloužil  
o výstavbu vypáleného Javoříčka. Věnoval se politické 
práci v sociální demokracii, po Únoru jako člen akčního 
výboru. V 50. letech byl okresním školním inspektorem.
Již od studentských let se věnoval poezii. Své první verše 
vydával pod pseudonymem Mars Ždětínský. Svému 
rodnému kraji věnoval Martin Strouhal knihu „Báje 
a pověsti“ vydanou r. 1944 a  „Kytice pověstí“, která 
vyšla r. 1947. V nich zachytil lidová vyprávění, zkazky 
a dávné pověsti, oděl je svým vypravěčským rouchem 
a básnickým obrazem oživil hradní pány, lesní žínky  
a hastrmany. Dobu vlastních krutých zážitků z věznění 
v koncentračním táboře zachytil ve své básnické 
sbírce Osvěnčim, která vyšla v r. 1945. V r. 1968 vydal 
knihu „neznámý poutník“, dílo dokumentující styky 
Petra  Bezruče s  litovelskými kulturními pracovníky, 
E. Stoklasem, V. Stratilem, J. Vacou, K. Sedlákem  
a G. Frištenským.  Jeho životní pouť  skončila 2. listopadu 
1987.     

95 let 
Vlastimil Nedoma se 
narodil 16. dubna 1927  
v chudobíně, hudební vzdělání 
získal v hudební škole paní 
Lachmanové v Litovli a v 
Hranicích, kde studoval na 
střední lesnické technické škole. 
V letech 1947–1949 zde řídil 
studentský sbor. Jako instrumentalista působil v řadě 
hudebních souborů. Od r. 1962 hrál na violoncello 
v Litovelském kvartetu. Roku 1968 založil smíšený 
pěvecký sbor Kantika a stal se jeho stálým sbormistrem. 
Od r. 1977 předseda Kruhu přátel hudby, věnuje zvláštní 
pozornost vokální tvorbě, vyučoval v hudebních 
kurzech Městského klubu zejména na housle, ale  
i flétny aj. Po řadu desítiletí vůdčí osobnost hudebního 
života v  Litovli a věnuje se i historii chudobína.  
V důchodu pak přibyl další koníček: na výstavách 
představil desítky vynikajících fotografií našich ptáků.                                                                                                
                                                                                              Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Knihy na tento měsíc            Udělejte si čas na příjemnou chvilku s knížkou v ruce

Hájovna – Karla Kubíková
Píše se rok 1985. Linda žije na hájovně, která 
je součástí vojenského prostoru, v němž jsou 
umístěni ruští vojáci. Nemá je ráda a obává 
se jich, ale se svým osobním životem mladé 
manželky a matky je spokojená. Jedné noci 
změní hloupá legrace nezvaných hostů její 
osud v tragédii a Linda se ocitne ve vězení. 
Musí se vyrovnat s tvrdým trestem a mno-
haletým odloučením od manžela Vojtěcha  
a teprve čtyřměsíční dcery Aničky…

Ve vteřině – Suzanne Redfearnová
Během zlomku vteřiny šestnáctiletá Finn 
Millerová zemře. Ale její příběh teprve začí-
ná... Po tragické autonehodě se Finn ocitne 
mezi nebem a zemí. Bezmocně sleduje, jak 
se její nejbližší zoufale snaží přežít. A zatím-
co někteří se nečekaně projeví jako hrdino-
vé, v jiných neštěstí probudí to nejhorší.

Dotknout se duše – Marek Holeček
Špičkový horolezec, vyznavač alpského 
stylu, držitel mezinárodního ocenění Zla-
tý cepín. Ale také partner, otec, syn, bratr 
a kamarád. Marek Mára Holeček se svému 
lezeckému i soukromému životu věnuje na-
plno a s vášní. Jak se dostal k horolezectví? 
Které expedice a osobní milníky ho nejvíce 
ovlivnily? A kde hledat optimismus v minus 
čtyřiceti stupních? Otevřený rozhovor dopl-

něný fotografiemi z Márova archivu ukazu-
je, že limity existují jen v naší hlavě.

Novinářem v Číně – Tomáš Etzler
Co jsem to proboha udělal? Tváří v tvář 
současné Číně. Vzpomínky, dojmy a osobní 
prožitky zkušeného novináře. Když Tomáš 
Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu 
téměř neznal. V následujících letech zde 
však připravil stovky reportáží a zažil řadu 
silných příběhů.

Tajemná zahrada – Frances Hodgson Burnett
Z Mary se během několika hodin stává siro-
tek, za několik dní musí opustit koloniální 
Indii – jediný domov, který dosud pozna-
la. Vydává se ke vzdáleným příbuzným do 
Anglie, jenže v jejich velkém tmavém domě, 
který má snad stovku většinou nepoužíva-
ných, zamčených pokojů – nejméně jeden  
z nich ovšem ukrývá tajemství – se cítí, jako 
by zůstala na světě úplně sama…

Šel jsem se psem – Ivona Březinová
Rozvod! Děsivé slovo, které se vznáší nad 
sourozenci Divišem a Dášou. Ani jeden ne-
chápe, co se s rodiči děje. Mají své děti vůbec 
ještě rádi? Co bude dál? Diviš už nemůže 
vydržet napětí, které doma panuje. Sbalí si 
batoh, připne Brutovi vodítko a na stole za-
nechá vzkaz: Šel jsem se psem.                   

                                                      os

Jaro se přihlásilo nejen v kalendáři, ale také 
v  přírodě. Rozhlas, televize a tisk přinášejí 
samé smutné dění ve světě. Katastrofy, válka 
na Ukrajině, běženci v naší zemi.
Akce v   Seniorklubu se pomalu rozjíždějí. 
Dne 17. února se 49 seniorů vypravilo do 
Janáčkova divadla v Brně na operu Madam 
Butterfly. Smutný příběh japonské gejši,  
krásná výprava, nádherné podání členů 
brněnské opery, řada hostujících operních 
pěvců a krásné prostředí v  budově divadla 
dalo dohromady nádherný zážitek.
Dne 31. března proběhlo v Koncertním sále 
Městského klubu od 15 hod. taneční odpo-
ledne. Nejdřív nás potěšilo vystoupení dětí 
z MŠ Čihadlo a potom děvčata ze Slatinic. 
K tanci a poslechu zahráli manželé Hesovi. 
Jaké akce připravujeme?!
V pátek 1. dubna od 13 hodin v  DPS se 
uskuteční akce Práce s chytrým telefonem – 
Moudrá sovička.
Na 7. dubna připravujeme besedu na téma 

Velikonoční ozdoby s paní Janou Absolono-
vou, která nás seznámí s technikou malová-
ní vajíček. Akce začíná v 15 hodin v klubov-
ně DPS.
Ve čtvrtek 21. dubna pořádáme zájezd do 
Velkých Losin (termální koupaliště), odjezd 
v 8.30 hod. z autobusového stanoviště. Další 
zájezd do termálů se pak uskuteční 3. květ-
na, odjezd taktéž v 8.30 hod . 
Na 12. května připravujeme besedu s  pa-
nem   J. Skálou o novinkách v   pravidlech 
silničního provozu, opět v  klubovně DPS 
od 15 hodin. Od 16. do 20. května připravu-
jeme zájezd do Maďarska.
Paní Věra Spurná plánuje výšlapy. První se 
konal 22. března po trase Příkazy – Litovel 
v délce 14 km.
Podrobnosti k  akcím najdete ve vývěsní 
skříňce Seniorklubu.
Těšíme se na setkávání a věříme, že nám 
bude přát počasí.
                                                                                                                   mf               

Milá sestro, Jitko Soldánová! za celou náboženskou obec 
v Litovli Ti ke Tvým úžasným 80. narozeninám ze srdce 
přejeme především hodně pevného zdraví a Božího 
požehnání. zůstávej ještě dlouho mezi námi. 
Mnoho radosti z rodin Tvých dvou synů, které 
Ti dopřály 7 vnoučat. Děkujeme za Tvou obě-
tavou službu ve sboru, moc si toho vážíme. 
Gratuluje náboženská obec cČSH v Litovli.
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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  

Milé čtenářky, milí čtenáři našich 
Litovelek. 
Jaro je v plném proudu, zahrádkáři se 
činí a o své zkušenosti se rádi podělí. 
Když se dva sejdou, brzy se vytvoří 
hlouček. Tak jsem se i já k jednomu 
debatnímu kroužku připojila; třeba 
se dozvím něco zajímavého. Člověk 
se má stále vzdělávat. Slovo měla 
zrovna paní, která líčila průběh 
loňského roku. Na zahrádce poctivě 
pracovala: plela, okopávala, zalévala. 
Pak přišly deště, plísně, slimáci,  
a k tomu všemu si vybral její záhonky 
krtek. Úroda zdaleka neodpovídala 
snažení; prostě, sisyfovská práce.  
Z hloučku se ozvalo: ,,Jaká práce?" Paní, 
která se již obracela k odchodu, přes 
rameno ještě znechuceně řekla: ,,Jak 
ten Sisyfos s tím šutrem."
Skupinku jsem opustila i já a přemýšlela 
o tom, co paní pronesla. Ne o boji  
s přírodou, ale zaujal mě ,,ten Sisyfos 
s tím šutrem". Uvědomila jsem si, že 
používáme spoustu přirovnání nebo 
rčení, a mnohdy ani nevíme, proč a jak 
vznikla. Citujeme bibli, historii Říma  
i Egypta, báje Řecka, aniž bychom to 
tušili. Vyslovujeme je přesně 
v daných situacích a bez 
dlouhého vysvětlování každý 
rozumí a ví, o čem mluvíme. 
Jsou stará tisíce let i jen století, 
stále si je generace předávají, 
ale kde je počátek? Můžeme se 
podívat třeba na internet, ale, 
světe div se, on ho každý nemá. 
Rozhodli jsme se tedy, že vám 
některé příběhy zkráceně 
převyprávíme. Nejsou příliš 
veselé a nekončí vždy tak 
dobře jako naše pohádky. 
Pomůže nám i ten internet, 
ale především útlá knížka 

spisovatelky Kateřiny Rollové ,,Co to 
znamená, když se řekne...".
Dnes se tedy podíváme na toho Sisyfa. 
Co komu provedl, že ho stihl tak  
těžký trest?
Sisyfos prý patřil k zakladatelům 
města Korint. Měl široko daleko pověst 
největšího šprýmaře, který každého 
přechytračil a byl na to náležitě pyšný. 
Jenže – pýcha předchází pád. Pokud své 
kousky prováděl na zemi, nic se nedělo. 
Jednou si však troufl na bohy, a to se 
už neodpouští. Zeus, vládce Olympu, 
unesl dceru říčního boha a Sisyfos 
věděl, kde ji ukrývá. Nešťastnému otci 
to řekl, ale samozřejmě, ne zadarmo. 
Chtěl vodu pro své město, které zdroj 
pitné vody nemělo. Přestože odměna 
byla všeobecně prospěšná, byla 
dosažena činem, který Zeus přímo 
nenáviděl. Poslal pro Sisyfa boha smrti 
Thanata, jenže Sisyfos vyzrál i na něho 
a uvěznil ho. 
Co se stalo potom, známe všichni z 
pohádky o Dařbujánovi a Pandrholovi. 
Nebylo možné zabít žádné zvíře, 
kuchaři vymýšleli bezmasá jídla, na 
smrt marně čekali těžce nemocní 

lidé. Tento stav měl jedinou výhodu: 
skončily všechny války. Lidé se 
však dostali na úroveň bohů – stali 
se nesmrtelnými. To nemohl Zeus 
připustit. Poslal tedy boha války 
Area osvobodit boha smrti a zároveň 
přivést Sisyfovu duši. Jenže ten se 
nevzdával ani teď. Manželce poručil, 
že ho nesmí v žádném případě pohřbít, 
protože tak nad ním vládce podsvětí 
Hádes nebude mít moc. Stalo se  
a Sisyfos přesvědčoval Háda, že je tam 
neprávem a musí zpět, aby dal vše 
do pořádku. Pak že se vrátí. Neuspěl, 
Hádes byl neoblomný. Slitovala se 
však nad ním jeho žena Persefona  
a povolila mu tři dny na zemi. Sisyfos 
však neměl vůbec v úmyslu se vrátit 
zpět a na svůj slib rychle zapomněl.
Ovšem čeho je moc, toho je příliš  
i na bohy. Zeus si počkal, až Sisyfos 
nebude zcela střízlivý, poslal pro 
jeho duši a nechal ji odnést přímo 
do Tartaru, nejhlubšího vězení  
v podsvětí. Hádes se nerozmýšlel  
a udělil výjimečný trest. S námahou 
valí Sisyfos do kopce velký balvan, 
aby ho překulil na druhou stranu. 

Pak by byl vysvobozen. 
Jenže to se nikdy nestane. 
Těsně před vrcholem se mu 
balvan vysmekne, skutálí se  
a Sisyfos musí začínat znovu  
a znovu... Marně.
V Tartaru bylo dříve uvězněno 
více významných vězňů, nad 
nimiž se později Zeus slitoval 
a dal jim milost. Sisyfos však 
mezi ně nepatří, a tak nám 
do dnešních časů zanechal 
pojmenování pro marnou  
a zbytečnou práci.

Text: M. Hrubá, 
 kresba: P. Linduška

Víte, co to je...? Sisyfovská práce

Odešli
18. 2.  Danuše Vachutková z nové Vsi (88 let)
18. 2.  Alena Janků z Červenky (71 let)
18. 2.  Vojtěch Julínek z nasobůrek (73 let)
19. 2.  MVDr. Jiří Věcek z Litovle (66 let)
23. 2.  Milan Mikmek z Litovle (73 let)
25. 2.  Milada Kejvalová z Litovle (76 let)
27. 2.  Stanislav Grézl z Myslechovic (60 let)
  1. 3.  Miloslava Bouchalová z Litovle (75 let)
  2. 3.  Vlasta Slašťanová z Litovle (79 let)
  2. 3.  Vlasta Ležatková z Litovle (97 let)
  2. 3.  Josef Válek z Červenky (72 let)
  3. 3.  Dušan Jano z Litovle (48 let)
  4. 3.  Dagmar Jandorová z Červenky (84 let)
  8. 3.  Ing. Petr Kabeš z Litovle (55 let)

  9. 3. Jindřiška Oravová z Litovle (81 let)
12. 3.  Helena Sabolíková z Litovle (94 let) 
14. 3.  Josef Prucek z Haňovic (76 let)
14. 3.  Miroslav Průšek z Litovle (62 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Ze společnosti Firma HTM Sport s.r.o., Litovel, přední výrobce lyžařských 
bot a vázání, hledá do svého týmu pracovníka/ pracov-
nici na pozici: ASISTENT/KA CONTROLLINGU/ ÚČETNÍ  
JUNIOR – zkrácený úvazek 0,6 (4,5 hod.)
Předpoklady: SŠ ekonomického směru, minimálně  
1 rok praxe v oblasti účetnictví, vhodné i pro absol-
venty s praxí, velmi dobrá znalost MS Excel
Nabízíme: HPP, zázemí stabilní společnosti, která je 
součástí koncernu „HEAD“, zaškolení, jazykové a další 
odborné kurzy, elektronická stravenková karta Master-
card, služební telefon, možnost zvýhodněných nákupů 
firemních výrobků, možnost pracovat např. 4 dny týdně
Místo výkonu práce: Litovel
Nástup: nejlépe ihned, na kvalitního kandidáta si 
ale rádi počkáme.
Životopisy zasílejte v českém jazyce do 15. dubna na 
e-mail: r.vasutova@cz.head.com.
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Tož pré bodem slavit návrat jara. Fajn, 
slavme. Já so prvni, kdo je šťastné, že jož ho 
toť máme. Meslim okolo desátyho listopádo 
loňskyho roko sem nahlas řekl, že jož mě ta 
dlóhá zema štve. Pak sem to mosel zopakovat 
aji v prosinco a v ledno a v unoro snaď po 
stopadesáty. Nemám rád zemo. Teda, abech 
to opřesnil, zemni svátke ja, te mně ani 
tak nevadijó. Já meslim ale počasi. Ja debe  
v prosinco napadlo pul metra sněho a do 
konca unora be držel, nic be mně to nedělalo. 
Věděl bech, že je zema. Ale dvanást stopňu, 
dyšť a větr a po sněho ani památke, to mě 
moc nebavi. Slonečko belo vidět leda párkrát  
a dež sem chtěl vidět na nebi neco zlatyho, 
mosel sem počkat, až vende měsiček. No  
a tak sem s nechoťó, ochrápané každé deň, 
onavené ze tme a teho věčnyho vleznyho 
zatažena jakse podivně dožel až do včelko. 
Tak sláva, jož je jaro! Sněženke ale só jož 
odkvetly, a to majó bet prvnima poslama jara. 
Jak be take né, dež se v lese bělale začátkem 
unora. Jak furt fočel ten stodené vichor, vubec 
se mně nechtělo do té sibérie velizat, natož 
vzit paňmámo a zalizt do lesa. Šak pře mé 
smole be na mě eště spadl nejaké strom, jaky 
bele vichre. Tož sem decky po povinnym 
vestrčeni zadko ven, hneď rychlo zasé zalezl 
do tepla a na to zemo sem akorát hleděl  
z okna. Doma sice nefókalo tak jak venko, ale 
sem tam nejaky te větre take vále. No ale te 
be nevevrátile ani kvitko, natož lepo, co se 
nám kymácela před barákem. So zvědavé, co 
nám to jaro vlastně letos přenese. Jož dvě leta 

nám nepřeneslo nic dobryho. 
Moře ledi belo nemocnéch  
a vlastně eště nemáme vehrany.  
A jenom ta pandémija troško 
polevila, tož zas přešla ta 
divočena z Ruska – všeci vime 
jaká. Mosim řict, že so rád, že 
jož je trocho tepléš, protože pře 
tem zdražováni plyno a eletrike 
besme to take mohle dotahnót 
do stadia zrokedohobismo. 
Takle mužem pomaličko kotle 
vepinat a cose málo ošetřime. 
No a konečně take mužem vic chodit pěške, 
če jezdit na kole. To né, že bech se tak na to 
těšel, v práce se nalitám poměrně dosť, ale 
ona je e ta šťáva do auta jak luxusni zboži, 
takže každé deň bez ježděni take cose do 
domácnosti přenese. Vlastně z domácnosti 
neodnese. Ale abech dostál ukolo oslavit 
návrat jara, bodo pokračovat troško veseléš 
a optimističťéš. Jasně, že so rád, že začéná 
všecko kvist a barve se pomalinko objevojó 
všode, kde se podiváte. Toť na meze fialka, 
táhle se klobe narcis a hleďme, hleďme, 
snaď to néni tolepán? Maji te ketičke 
selo, jak se snažijó prohrabat nad zem. No  
a dež nekeré deň foči o neco miň a slonečko 
rozehraje ten óchvatné zlaté akord jak 
fugo od Bacha, mužem vidět e prvni včelko, 
kerá jak statečné pruzkumnik veletěla  
z ulo a obhliži terén, abe vzápěťó oznámila 
doma, že dnes eště né, ale třeba pozétřko 
jož bode šťáva na blatóchách a hyacinte 

o Procházku na zehradě se nebezpečně 
nalivajó do fialova. A tajak te včelke, aji 
děcka občas odstrčijó legát od kompjutro  
a velezó před barák, abe zjistile, že je venko 
cose divnyho – no ja, to ten ptáček na haloze 
dělá ten rachot, přes keré néni slešet střelba té 
nové počitačové hre. Hneď jak ho „Huš, huš“ 
zaplašijó, jož vetahnó mobil a to radostnó 
novino za tepla vetróbijó na celé fésbuk. 
Samozřémě si teho kosa napřeď vefotile, 
abe měle dukaz, jak chodijó do přirode,  
a předajó pár dobréch rad ostatnim sdilejicim 
óčastnikum, jak takovyho vtáka neveplašet. 
A to fungoje rychlo, protože hneď se pod tó 
rozmazanó fotkó objevi dvacet lajku. Kdo 
nevi, co to je, tak to só te palce navrch, jako že 
dobry! Zkrátka a dobře, jaro je najednó všode. 
A já to oslavim sice né tak bóřlevě, ale po 
svym. Já na karnevale a podobny skopičene 
néso. Oslavim to doma a maló bezvyznamnó 
prácečkó. Omejo náčeni a dám si dnes do 
dřezo teho Jaro trocho vic.           Petr Linduška

Jaro je zas tade.

MUZEUM LITOVEL 
VÁS ZVE NA VÝSTAVU 
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9. 3. – 29. 5. 2022 

Určitě každý zná skřítka Lesánka, který ukazuje malým (i velkým)
dětem a jejich rodičům cestu do kouzelného lesa. Lesánkova NS má

několik míst určených k zábavě a odpočinku.

Lesánkova 
        šifrotrasa

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci

V dubnu, květnu

a červnu nám

začne slunce na

cestu hřát,

tak pojeďme
Lesánkovunaučnou stezkusi na kole projet 

a pár šifer během cesty si dát.

Na 5 místech je umístěno 5 šifer – S Lesánkem 
do přírody, U Lesní školky, Lanová dráha, U pomníčku 

a U koníčka. Úkolem je šifry vyluštit podle návodu,
který je u nich přiložen, a vyluštěné šifry si zapsat 

na papír. Pokud chceš vyhrát pěknou odměnu, 
tak papír s vyluštěnými šiframi vyfoť a zašli 

na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz.

Akce probíhá od 1. 4. do 30. 6.
Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz
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Nejen o retro přenosných televizorech s Ladislavem Kohlem

Pane Kohle, prosím představte 
se našim čtenářům. Přibližte 
nám, jak jste se ke sběratelství 
právě televizí dostal?
Jmenuji se Ladislav Kohl a na-
rodil jsem se roku 1958. Pochá-
zím z  Nové Dědiny u Uničova  
a od roku 1988 bydlím trvale 
v  obci Pňovice. Když mi bylo 
12 let, postavil jsem svou první 
funkční krystalku a s ní jsem se 
hned pochlubil svému dědečko-
vi. Ten se zvedl ze židle a z půdy 
mi přinesl ruskou televizi Ru-
bin 102, kterou mi dal. Od této 
chvíle mi obrazovka a televizory 
nadobro učarovaly. Vyučil jsem 
se pro Teslu Eltos a nějakou 
dobu pracoval v  Multiservisu 
Olomouc. V  té době jsem sbí-
ral stolní televizory, ale po sa-
metové revoluci jsem se zbavil 
všech zahraničních televizorů 
a nechal si jen vyrobené v  teh-
dejším Československu, a to až 
po rozdělení republiky. Když mi 
v  roce 2010 zemřela manželka 
a rovněž v  té době jsem začal 
mít i velké zdravotní problémy 
pohybového aparátu, přešel můj 
zájem nejdříve na přenosné te-
levizory TESLA, ale záhy i na 

přenosné televize z celého světa.

Televize jsou celkem velké, kde 
je skladujete? Nebo jsou někde 
trvale vystaveny?
Televizory skladuji různě po 
domě, ale nejvíce na půdě. Za-
tím je trvale nikde vystaveny 
nemám.

Jaké televize ve Vaší sbírce najde-
me? Jsou to televize velké, malé, 
z  české produkce či zahraniční, 
z jakého období?
V  současné době se zabývám 
sběratelstvím pouze přenos-
ných televizorů, a to z  celého 
světa od nejstarších až po ne-
dávnou současnost.
Všechny jsou to CRT televizory, 
jednoduše řečeno, všechny jsou 
osazeny vakuovou obrazovkou.

Jsou televize funkční? 
Co se týče funkčnosti, asi větší 
část je funkční, další čekají na 
svou opravu a pouze některé se 
už nedají opravit do původního 
stavu. Je to z  důvodu speciál-
ních náhradních dílů, mnohdy 
ale kvůli slabé nebo vadné ob-
razovce.

Dnešní televize jsou všechny 
skoro stejné – čím větší, tím lep-
ší, ploché, s  připojením k inter-
netu… Jaké byly televize dříve? 
Byl důležitý design a jedineč-
nost? Co vše uměly?
U dřívějších televizorů se mi 
velmi líbí jejich design i jejich 
jedinečnost v  provedení od 
různých výrobců. Každý televi-
zor má své vlastní „já“, ať je to 
od těch prvních s elektronkami 
nebo těch posledních v  prove-
dení mikro elektroniky. 

Samozřejmě dřívější televize 
toho „nedovedly“ tolik, jako 
dnešní televizory, které jsou spí-
še jako malý počítač s  velkým 
displejem – ale bez toho osob-
ního kouzla každé staré televize, 
která prošla lidskýma rukama.

Děkujeme Vám za rozhovor.
Já také děkuji a snad se výsta-
va mých přenosných televizorů 
bude líbit.

red.

Jaký je princip televize?
Princip televize spočívá v přeměně optického obrazu v elektrický obrazový 
signál, v přenosu elektrického signálu a zpětné přeměně opět na optický 
obraz. Využívá vlastnost lidského oka, které vnímá dílčí podněty jako celek, 
probíhají-li dostatečně rychle za sebou.

V televizním snímacím zařízení se obraz rychle rozloží na velký počet bodů 
různého jasu a barvy. Tomu odpovídá určitý elektrický signál, který se pře-
nese do přijímacího zařízení (televizního přijímače). Tam se elektrický signál 
synchronně složí opět v původní obraz. Tento proces se neustále opakuje.

Obraz se rozkládá určitým počtem řádků v jednom snímku, a to lineárně. 
Rozklad probíhá po řádcích zleva doprava (činný běh) s rychlým skokem 
zpět (zpětný běh). Evropské soustavy používají pro rozklad 625 řádků a pro 
snížení blikání se přenášejí v ploše obrazu nejprve liché a pak sudé řádky. 
Přenáší se 25 obrázků za sekundu neboli 50 půlobrázků za sekundu. Syn-
chronizace řádků i obrázků je zajištěna vysíláním synchronizačních impulsů 
během zpětných běhů rozkladového paprsku. navíc je jas při zpětném běhu 
potlačen. Pro synchronizaci obrazu je ve zpětném běhu půlsnímku vyhraze-
no 25 celých řádků, takže skutečný obraz tvoří pouze 575 řádků.

Přenos barevného obrazu je umožněn přenosem barevné informace součas-
ně s přenosem jasu. V principu se přenáší informace o červené, modré a ze-
lené složce v obraze, která po aditivním smíchání dá původní barevný obraz.
Televizní pozemní vysílače šíří televizní programy v kmitočtových pásmech 
od 47 do 862 MHz, která jsou rozdělena do pěti pásem a 69 kanálů. nejrozší-
řenější soustavy barevné televize jsou v Evropě PAL a v Americe nTSc. 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Svět
První přístroj nazvaný televizor byl předveden v roce1925  a je spojen se 
jménem britského vynálezce J. L. Bairda. Svou první mechanickou televizi 
předvedl v obchodním domě Selfridge v Londýně. Již v roce 1928 se Bairdovi 
podařil úspěšný přenos z Velké Británie do USA na vlně 45 m.
Dne 2. 11. 1936 bylo zahájeno první pravidelné vysílání televize na světě. Ve 
vysílání se střídají Bairdova mechanická televize (240 řádků) a elektronická 
televize firmy E.M.I. (405 řádků). 

ČSR
Dr. Jaroslav Šafránek uvádí roku 1935 do provozu první kompletní televizní 
aparaturu pro vysílání a příjem mechanické televize, určenou pro experi-
menty a demonstraci. 
V květnu 1948 byla úspěšně předvedena česká televize na Mezinárodní vý-
stavě rozhlasu (MEVRO) v Praze.
Dne 1. května 1953 se datuje první zahájení pravidelného zkušebního tele-
vizního vysílání ze Studia Praha. Vysílalo se ve frekvenci tři dny v týdnu a až 
v roce 1958 se program spustil na celý týden.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
Mediální partneři: Rádio Čas, Akce Zábava - Olomouc                                                                                                                                                                                Změna programu vyhrazena. 

4
• 14. 3.–27. 5.    RETRO PŘENOSNÉ TELEVIZORY 
Prostory TIc Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava televizorů z celého světa, ze soukromé sbírky pana Ladislava Kohla.

• úterý 5. 4.    KVARTETO APOLLON – náhradní termín za 31. 1. 2022
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Vystoupí: Štěpán Pražák – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel ciprys –  
viola, Pavel Verner – violoncello. Koncert v rámci KPH.

• středa 6. 4.    HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč.
chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, kte-
ré vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte 
na všechno, co vás zajímá a nechte si poradit! A hlavně se přijďte zasmát! Manuál 
zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě 
díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě.

• 9. 4. – 17. 4.    PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Výstavní síň MK, PO–ČT 8–17 hod., PÁ–nE 10–15 hod.,vstupné dobrovolné.
Tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací doplněná výsta-
vou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel).

• sobota 9. 4.    ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
nám. Př. Otakara, 9.30–15.00 hod., vstup volný.
zDARMA: otevření památek a výstav veřejnosti (budova radnice a věž, kaple sv. Jiří, 
muzeum, knihovna a Dům přírody na Šargouně). Doprovodný program: historický 
průvod krále Jiřího, projížďky na loďkách po nečízu, pěší vycházky po Litovli a oko-
lí, výtvarné dílny pro děti.

• úterý 12. 4.    JAN VANČURA A PLAVCI – VYPLOUVÁME
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 280 Kč, na místě 330 Kč.
Jan Vančura slaví 75 let a při této příležitosti vyjíždí se svojí kapelou Plavci na turné 
Vyplouváme.

• středa 20. 4.    TANEČNÍ HODINY
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.                                        
Divadelní představení s Miroslavem Táborským a Petrou nesvačilovou.

• pondělí 25. 4.     KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – CHANSON TRIO 
COUCOU
Mladečské jeskyně, 18 hod., vstupné 150 Kč.
Večer francouzských šansonů v  podání Radky Rubešové (zpěv), zdeňka Häckla 
(housle), Martina Kudrny (piano a akordeon) a Petra Pávička (kontrabas). Koncert 
v rámci KPH.
Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, naso-
bůrky, Sobáčov – restaurace STOP (a zpět).

• středa 27. 4.    KINO: ZÁTOPEK
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 120 Kč.
Životopisné drama s Václavem neužilem ml. a Marthou Issovou v hlavních rolích. 

PŘIPRAVUJEME: 
12. 5. JELEN (koncert)
17. 5. MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD (divadelní představení)
20. 5. KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE (koncert v rámci KPH)
11. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Ready Kirken, 
Tomáš Klus a další)

Zpěvák a kytarista 
Jan Vančura se na-
rodil v roce 1947  
v Praze. Už od dětství 
navštěvoval hudebku 
ve Voršilské ulici, kde 
se učil hrát na housle 
a zpívat. Nejvíc si ob-
líbil ale kytaru. Hrál 
v  několika kapelách, 
nejdéle však v  Ran-
gers. V  roce 1967 
kapela hned při své první účasti 
na Portě tento soutěžní festival vy-
hrála. Přicházejí písničky Škatule, 
Rocky Top, Mysli na to, že přijdu, 
Rákosí, Já procházel se jednou, 
Láska je věc kouzelná, Ave Dies, 
Modrý měsíc, Jullianne, O málo 
víc a další. Pod tlakem Pragokon-
certu a tehdejší doby se museli 
Rangers přejmenovat na Plavce. 
Krátce ještě používali spojení Ran-
gers-Plavci, aby posluchači věděli, 
že je to tatáž kapela, pak už byli 
jen Plavci. Kapela prodávala velká 
kvanta desek, často se objevovala 
v televizi, hrála doma i v zahrani-
čí. V  roce 1987 Jan Vančura ka-
pelu opouští z rodinných důvodů  
a k muzice se vrací až v roce 2000. 
V roce 2013 pak vzniká nový 

soubor s názvem Jan Vančura & 
Plavci.
V současné době se kapela Plavci 
skládá z muzikantů: Honza Van-
čura – kytara, Mário Bihári – vy-
nikající hráč na akordeon a klavír, 
Jakub Racek – kytara a Lukáš Pelc 
– basa. Společně pak tvoří origi-
nální hudební seskupení, které 
navazuje na odkaz, bohatý re-
pertoár a tradici propracovaných 
vokálních aranží, ke kterým se fa-
noušci Plavců znovu a znovu rádi 
vrací. V  letošním roce navíc Jan 
Vančura slaví významné jubile-
um, a to 75 let. Při této příležitosti 
vzniklo turné s  názvem Vyplou-
váme a Plavci připlují i do Litovle 
do Velkého sálu Záložny v úterý  
12. dubna v 19 hodin.   MK

Turné Jana Vančury Vyplouváme
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„Není nic špatného na tom být 
zralá žena, i když slovo ‚zralá‘ mi 
připomíná sýr, u kterého je nej-
vyšší čas ho zkonzumovat…“
Chcete být obletovaná, krásná, 
věčně mladá? Poslechněte si 
milostné příběhy, které vás in-
spirují, zasmějte se erotickým 
zkušenostem ostatních, samy se 
zeptejte na všechno, co vás zají-
má a nechte si poradit! A hlavně 
se přijďte zasmát! 
Manuál zralé ženy je určen že-
nám od dvanácti do sta let, je 
ale i pro muže, protože právě 
díky manuálu budou lépe rozu-
mět svým partnerkám a možná  
i sami sobě.
Halina Pawlowská je nejznáměj-
ší a nejčtenější současnou českou 
spisovatelkou. Napsala 29 knih 
(přeloženy byly do šesti jazyků), 
obdržela celou řadu českých  
i slovenských vydavatelských 

cen. V současnosti vyhledává 
zajímavé autory pro největší čes-
ké vydavatelství Albatros media.
Založila deník Metropolitan  
a tři úspěšné společenské časo-
pisy Story, Šťastný Jim a Glanc, 
se kterým stále spolupracuje. 
Je autorkou asi 40 televizních 
komedií, tří seriálů (roční se-
riál pro ČT Malé dějiny jedné 
rodiny, v německé koprodukci 
pro RTL Bubo a Bobo, pro te-
levizi Prima sitcom O mé ro-
dině a jiných mrtvolách) a čtyř 
celovečerních filmů. Za scénář  
k filmu Díky za každé nové ráno 
obdržela Českého lva a tento scé-
nář zvítězil v celosvětové soutěži  
o nejlepší postsocialistický scé-
nář vyhlášený nadací Sundan-
ce Roberta Redforda. Scénář  
k filmu Vrať se do hrobu vyhrál  
v soutěži o nejlepší českosloven-
ský scénář v roce 1990.

Halina Pawlowská 
vymyslela a zre-
alizovala několik 
nových televizních 
formátů, které se 
všechny uplatnily 
na televizních ob-
razovkách a patřily 
k nejpopulárnějším 
televizním pořa-
dům. Je autorkou 
společenského ma-
gazínu V žitě, po-
řadu o reklamách 
Dokonalé štěstí, 
cestopisu Zanzi-
bar a talk show 
Banánové rybičky. 
Vystupuje v diva-
delní talk show Strašná nádhera  
a hraje v seriálu TV Nova Doktoři  
z Počátků. Vyučuje jako vedoucí 
pedagog scénáristiku a drama-
turgii na VOŠ Michael v Praze.

Zábavný pořad s  Halinou  
Pawlowskou můžete navštívit ve 
středu 6. dubna od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny. Vstupné 
v předprodeji 350 Kč.             MK

Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Manuál zralé ženy poradí!

Trio Coucou je soubor čtyř mla-
dých profesionálních hudebníků: 
Radky Rubešové (zpěv), Zdeňka 
Häckla (housle), Martina Kudrny 
(piano a akordeon) a Petra Pávič-
ka (kontrabas). Základem jejich 
repertoáru je crossoverová autor-
ská tvorba, ve které se spojují prv-
ky klasické hudby, šansonu, jazzu 
a popu. Jejich celkový projev je 
inspirován francouzskou hudbou, 
poezií a francouzskou kulturou 

obecně. Kromě autorské tvorby 
má ansámbl ve svém koncertním 
programu i vlastní aranže fran-
couzských šansonů a evergreenů. 
Jak autorské skladby, tak i aranže 
pocházejí z pera kapelníka Mar-
tina Kudrny, výrazné hudební 
osobnosti mladé generace. Krásné 
šansony si můžete přijít poslech-
nout do netradičních prostor 
Mladečských jeskyní v  pondělí  
25. dubna od 18 hodin.                MK

Jak naučit tančit autistického 
profesora, který nemá rád do-
teky? Stačí ho poslat k profe-
sionální tanečnici. Co na tom, 
že má nohu v ortéze a sotva 
chodí... Romantická komedie  
o sblížení dvou samotářů, jejichž 
silná vůle možná překoná i nepře-
konatelné. 
Autor hry Mark St. Germain je 
přední americký dramatik své 
generace, který se proslavil hra-
mi na základě historických po-
stav – především Posledním se-
zením u Doktora Freuda nebo 
také hrou o Einsteinově dceři 
Relativita. Hra Taneční hodiny  
z jeho tradiční tvorby na základě 
známých historických událostí 
vybočuje a navazuje na nejlepší 
anglosaskou tradici romantických 
komedií s tématem ve stylu Neila 
Simona. Miroslav Táborský ke hře: 
„Vždycky se snažím uchopit posta-

vu skrze její myšlení. Aspergerův 
syndrom je v tomhle velká výzva. 
Autismus není nemoc. Ti lidé mají 
jiné myšlení, a protože jich je méně 
než neurotypiků, vypadá to, že jsou 
divní. Pro ně je ale zase divné naše 
myšlení.“                                       MK

S  velkou radostí Vás zveme 
v sobotu 11. června na náměstí 
Přemysla Otakara v Litovli na 
Hanácké Benátky. 
Již dvakrát přesunutý program 
jsme pro Vás připravovali v roce 
2019 a ani ve snu nás nenapad-
lo, že se podaří jej zrealizovat až 
nyní. Naštěstí se nám povedlo té-
měř všechny interprety přeložit  
a můžete si tak užít vystoupe-
ní rockové zpěvačky MARTY 
JANDOVÉ s kapelou. V Čes-
ké republice je Marta Jandová 
známá především díky své só-
lové kariéře, v Německu působí  
v kapele Die Happy a v roce 
2018 vydala své první sólové al-
bum Barvy. Další vystoupí AR-
GEMA, česká rocková hudební 
skupina z Uherského Hradiště, 
kterou založili v roce 1982 Josef 
Pavka, Slávek Borovička, Olda 
Gistr, Zbyněk Horák, Karel Ho-
lomáč a Jarda Pavelka. Sestava 
skupiny se během své existence 
několikrát změnila a v součas-
nosti ji tvoří Josef Pavka – bicí, 
Jaromír Hnilica – zpěv, Ivoš Le-
dabyl – kytara a Kamil Hanáček 
– basová kytara. Třetí vystupující 
kapelou bude READY KIRKEN. 
Česká hudební skupina, založe-

ná roku 1996. Její současní čle-
nové jsou Michal Mráz – kytara, 
zpěv, Jiří Dračínský – baskytara, 
Mika Ronos – bicí a zakládají-
cí člen Zdeněk Ceral – kytara. 
Kapela v minulosti prošla znač-
nými personálními změnami, 
členy byli např. Michal Hrůza, 
Roman Pleskot, Bronislav Bičan 
nebo Petr Lichtenberg. Největší 
úspěch zaznamenali Ready Kir-
ken s hity Zejtra mám, Černý 
brejle a 1+1. Ready Kirken vy-
střídá HUDBA PRAHA existu-
jící od roku 1984. Pestrá směsice 
pub-rocku, punku okořeněného 
prvky nové vlny, skloubená se 
starým rhythm & blues a neo-
třelým, syrovým písničkářstvím 
ji od samého počátku předur-
čovala do přední pozice české 
nové vlny. Kapelu založil Michal 
Ambrož po zákazu legendární 
Jasné páky. Na závěr vystoupí 
TOMÁŠ KLUS, český písničkář, 
textař, skladatel a herec. Těšíme 
se na Vás!                                      MK

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
ZVÝHODNĚNÝ PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK DO 30. DUBNA 

ZA 200 Kč!

Hanácké Benátky do třetice!Romantika Taneční hodiny

Koncert Chanson Trio Coucou
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Starosta obce Slavětín oznamuje vyhlášení konkursního řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky
   Mateřské školy Slavětín, příspěvkové organizace, 

783 24  Slavětín 41, IČO 75027208

Předpoklady pro výkon funkce:
• odborná a pedagogická způsobilost a délka odborné praxe stanove-
ná v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů 
• občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických 
pracovnících
• dobrý zdravotní stav
• organizační a řídicí schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo od 1. 8. 2022.

Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 25. 4. 2022 prostřed-
nictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně na adresu: Obec Sla-
větín, 783 24 Slavětín 11,  příp. do datové schránky: 8h2aubi
Obálku označte heslem „Konkurs“– neotvírat. Rozhodující je datum 
dne odeslání na poštovním razítku nebo datum osobního předání 
přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po sta-
noveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  
V případě dotazů se obracejte na tel.: 724 860 446 (starosta)

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, 
případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést 
e-mail, ID datové schránky, mobil).

Více informací najdete na webových stránkách obce Slavětín a MŠ 
Slavětín.

Ředitelství Mateřské školy Slavětín oznamuje, že od 1. 7. 2022 nabízí 
volné místo školnice/školníka v Mateřské škole Slavětín.

Bližší informace na telefonním čísle 585 345 229. Zájemci o místo 
zašlete životopis do 25. 4. 2022 na adresu: Mateřská škola Slavětín,  
783 24 Slavětín 41 nebo na e-mail: ms.slavetin@seznam.cz.

Jedním z témat, která naše spo-
lečnost dlouhodobě řeší, je velký 
úbytek kvalifikovaných odbor-
níků a řemeslníků. Řada žáků 
si pro další studium vybírá vše-
obecné obory a mnohdy netuší, 
jaké bude jejich budoucí uplat-
nění na trhu práce. Není proto 
divu, že je tato problematika 
pevnou součástí strategických 
dokumentů České republiky, 
jednotlivých krajů a objevuje 

se i ve strategiích regionálního 
a místního rozsahu. A není bez 
zajímavosti, že se pozornost 
odborníků v oblasti vzdělávání 
pozvolna z  úrovně středního 
odborného školství posouvá 
přes základní až k předškolnímu 
vzdělávání.
A marné je cokoliv na střední 
škole dohánět, pokud na sa-
motném počátku bylo něco 
provedeno špatně.  Během zá-

kladní školy se for-
muje žákův charak-
ter, dochází k tvorbě 
jeho intelektuálních 
schopností a poly-
technická výuka má 
zásadní vliv na rozvoj 
technického a senzo-
motorického myšlení.
Na naší škole v rámci 
Šablony – rozvoj po-
lytechnické výchovy 
proběhly 4 projekty. 

Ve dnech 1. a 2. března 
byly zaměřené na dílen-
ské zpracování materiá-
lů pro šesté ročníky a ve 
dnech 9. a 16. března na 
elektrotechniku v  oblasti 
slaboproudé a silnoprou-
dé elektrotechniky pro 
osmé ročníky. K projek-
tům byli přizváni odbor-
níci z praxe.
Projekt dílenská zpraco-
vání materiálů se uskutečnil ve 
spolupráci s Bc. Zdeňkem Jan-
čím ze SOŠ Litovel a projekty 
zaměřené na elektrotechniku 
pak ve spolupráci s Ing. Josefem 
Kolářem a Ing. Jiřím Burdou  
z VOŠ a Střední průmyslové 
školy elektrotechnické Božetě-
chova Olomouc.
Děti si pod odborným vedením 
zkušených pedagogů vyzkouše-
ly spoustu zajímavých činností  
a pokusů. 

A ohlas samotných dětí? Na-
prosto úžasný. Děti perfektně 
reagovaly na zadané problé-
mové úkoly a činnosti. Práce 
s odbornými garanty byla velice 
příjemným zpestřením výuky  
a děti odcházely z projektu plné 
dojmů. 
Velkým přáním dětí, garantů 
projektu i mým by bylo pokra-
čování vzájemné spolupráce. 

Mgr. Renata Šinclová, 
příprava a realizace projektů

Řemeslo má zlaté dno – projekty na ZŠ Vítězná

MŠ G. Frištenského
ms.litovel.net

MŠ Gemerská
www.msgemerska.cz

Osobně v MŠ ve dnech 4.–5. 5. 2022 v době od 8 do 12 hod.  
a od 13 do 16 hod.

Datová schránka w6pkt9c 5ho6gz
E-mail s elektr. 
podpisem

ms.frist.litovel@
volny.cz

ms.gemerska@
seznam.cz

Pošta – 
rozhodující je 
datum podání

G. Frištenského 917
Litovel 784 01

Gemerská 506
Litovel 784 01

Dokumenty, které je třeba 
doručit:
• žádost o přijetí dítěte do 
mateřské školy
• evidenční list dítěte (musí 
být potvrzený od lékaře – 
důležité je doložení povin-
ného očkování dítěte, které 
však neplatí pro děti v po-
sledním roce předškolního 
vzdělávání)
• rodný list dítěte (v přípa-
dě dálkové formy kopii)
• platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě 
dálkové formy kopii).
Žádost o přijetí a Evidenční list je ke stažení na webových stránkách 
školy.
Těšíme se na všechny nové žáčky!

MŠ Frištenského a MŠ Gemerská

Zápis do mateřských škol na školní rok 2022/2023 proběhne ve 
dnech 2.–16. 5. 2022. 
Zákonní zástupci mohou podat žádost několika způsoby:

Zápis do mateřských škol
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Na podzim roku 2020 jsme 
se spolu s řadou škol zapojili 
do grantové výzvy Piana do 
škol. Rodinná nadace Karla 
Komárka v září zakoupila 
za  5,3  milionu  Kč 8 pianin  
a 3 klavíry, které odmítl čínský 
klient po návštěvě předsedy 
českého senátu na Taiwanu. 
Nástroje se nadace rozhod-
la věnovat českým školám. 
Ze  152 žádostí  obdržených  
v rámci grantové výzvy 
odborná komise vybrala   
56 žadatelů, u kterých vyhodnotila 
jasnou potřebnost získat nové pia-
nino. A ve středu 2. března jsme 
došli do cíle. Z Hradce Králové 
nám přivezli dárek – nové pianino 
PETROF, za které děkujeme všem 
štědrým dárcům, projektu Piana 
do škol a Nadaci Karel Komárek 
Family Foundation. 
Předávání nového nástroje se 
zúčastnil pěvecký sbor PALO-
RA, jehož výsledky a dlouholetá 
činnost oslovily nadaci a zařadi-
ly Gymnázium Jana Opletala Li-
tovel do projektu. Moc se těšíme 
na společné zkoušky a na první 
koncert, kde nástroj představí-
me posluchačům PS PALORA  
i litovelské veřejnosti. 
Naše staré pianino se z auly pře-
stěhovalo do učebny hudební 

výchovy, kde ho využíváme v 
hodinách hudební výchovy. V od-
poledních hodinách je k dispozici 
talentovaným žákům gymnázia, 
kteří jej  v rámci projektu „Nečekej 
a trénuj“ využívají jako cvičný ná-
stroj. Zejména dojíždějící žáci rádi  
využijí čas do odjezdu autobusu 
nebo do začátku odpoledních vol-
nočasových aktivit k  přípravě na 
hodiny klavírní hry, na soutěžní 
vystoupení či k přípravě na své 
budoucí studium na VŠ.  
Těší nás, že kulturní aspekt je na 
Gymnáziu Jana Opletala důleži-
tou součástí práce s  mladou ge-
nerací a věříme, že velkolepý dar 
v  podobě nového pianina nám 
pomůže k dalším úspěchům v této 
oblasti. 

Marcela Barvířová, sbormistr 
PS PALORA při GJO Litovel

Nové pianino v aule gymnázia

Šablony... slovo, pod kterým 
si lze představit různé věci...  
V souvislosti se školstvím si 
ale většina učitelů, a možná  
i rodičů, představí rozšířenou 
možnost dalšího vzdělávání pro 
pedagogy, inovativní možnosti 
vzdělávání pro žáky a v  nepo-
slední řadě i možnost vybave-
ní školy novými, kreativními 
a netradičními pomůckami. 
Možnosti zapojení do projektu 
Šablony II využila i naše škola. 
Díky tomu jsme mohli realizo-
vat mnoho projektů v rámci ZŠ, 

kulturních a vzdělávacích akcí 
v rámci MŠ a také vybavit školu 
i školku velkým množstvím no-
vých pomůcek. Financování ze 
„šablon“ jsme využili zejména 
k  nákupu nových manipulač-
ních pomůcek, konstrukčních 
stavebnic, edukativních her  
a dalších pomůcek využitelných 
v  rámci jednotlivých vzděláva-
cích oblastí. Nových stavebnic, 
pomůcek a her se dočkaly také 
děti ve školní družině.
Věříme, že nejen realizované 
projekty, ale i nové pomůcky, 

obohatí naši společnou práci.
tým Základní školy a mateřské 

školy Nasobůrky

Využití „šablon“ v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Mateřské centrum Rybička
cHARITnÍ MATEŘSKÉ cEnTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz
MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
• úterý 5. 4., 8.30–11.30 hodin
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití a přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení.
cena za dopoledne 160 Kč.

Pravidelný program MC
PONDĚLÍ
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 1 do 2 let. cena 70 Kč. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.  
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 2 do 3 let. cena 70 Kč. 
19.00–20.00   CVIČENÍ S DENISOU
  - cena je 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP
  - dle aktuálního programu 1x za měsíc

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MC RYBIČKA

• 11. 7.–15. 7. CESTA DO PRAVĚKU (děti 5–9 let, cena 1 600 Kč)

• 18. 7.–22. 7.  KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA  (4–6 let, cena 1 400 Kč)

• 1. 8.–5. 8. ŠKOLA ČAR A KOUZEL  (děti 5–9 let, cena 1 600 Kč

• 8. 8.–12. 8.  PAT A MAT   (děti 4–6 let, cena 1 400 Kč)
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minut na partii pro mládež, pro 
Open turnaj je tempo 2x 12 min. 
+3s/tah na 9 kol. Prezentace byla 
stanovena v  rozmezí 8.15–9.45 
hodin, začátek turnaje na 10 ho-
din a předpokládané vyhlášení vý-
sledků je plánováno na 16.00 ho-
din. Hlavním rozhodčím turnaje 
bude Radomír Kolář. Turnaj bude 
započten na rapid LOK. Startovné 
v hlavních kategoriích pro mládež 
je 80 Kč a v doprovodném Open 
turnaji 120 Kč. Přihlášky je nutné 
zaslat do 2. dubna, po tomto dni 
bude připočtena přirážka 30 Kč. 
Na turnaji bude probíhat online 
přenos z  prvních pěti šachov-
nic v  mládežnických kategoriích  
a osmi šachovnic z Open turnaje. 
Na místě bude k  dispozici mož-
nost nákupu nealka nápojů  
a drobných pochutin. Pro nejlep-
ší účastníky v  kategoriích mlá-
deže budou připraveny medaile, 
stříbrné věže a diplomy, včetně 
věcných cen. V  kategorii Open 
jsou vypsány finanční odměny 
pro 1.–3. místo, a to v  částkách  
2 000, 1 500 a 1 000 Kč. Pro 
všechny ostatní účastníky budou 

připraveny taktéž věcné ceny. Fi-
nanční ceny v Open turnaji platí 
při minimálním počtu 35 účast-
níků, při větším počtu účastníků 
se budou adekvátně finanční ceny 
přidávat pro další místa v pořadí. 
Termín turnaje je zvolen záměr-
ně. Druhou dubnovou sobotu 
totiž tradičně probíhá zahájení tu- 
ristické sezóny na náměstí v Lito-
vli, které může navštívit doprovod 
hráčů. Během celého dne budou 
zpřístupněny památky v  Litovli, 
taktéž budete moci vystoupat na 
radniční věž a užít si nádherné pa-
norama Hané.
Za oddíl TJ Tatran Litovel všechny 
zve Martin Hampl.

Pozvánka na 5. ročník turnaje O Stříbrnou věž města Litovle

Bezneťáci na Jungmance
(projekt digitální bezpečnosti pro 
základní školy očima žáků 6. A)
Přišli k nám Bezneťáci a ti nám 
řekli, co všechno se děje na in-
ternetu. 
Proč nás navštívili? Jsme v  pu-
bertálním věku a začínají nás 
lákat sociální sítě. Je dobré vě-
dět, jak se na internetu chovat,  
a nevěřit všemu, co se tam píše. 
V tomhle věku jsme často na in-
ternetu, proto je potřeba o něm 
něco vědět a být tam v bezpečí. 
Měli bychom si dávat pozor na 
různé krádeže a podvody.
Co nás překvapilo a zaujalo? Jeden 
kluk byl tak závislý na hře, že nešel 
celé dva týdny do školy, a nakonec 
ho musela maminka vozit autem 
až před školu, aby tam vůbec šel. 
Můžu si ověřit, jestli není nějaká 
vyhlášená sbírka peněz třeba fa-
lešná. Dá se totiž zjistit, jestli po-
sílám peníze na nějaký bankovní 
účet soukromý, nebo veřejný. 
Existují aplikace, které nabá-
dají malé děti k  sebevraždě. 
Počítačová hra může obrat kluky  
i o 260 tisíc korun.

Co jsme si odnesli? Internet 
může být jak pro děti, tak i do-
spělé nebezpečný. Není dob-
ré klikat na neznámé odkazy. 
Vždy se odhlašovat na cizích 
počítačích, ve škole a v práci. 
Bezpečná a ověřená stránka 
je označena zámkem v adres-
ním řádku. Nekupovat věci 
s přehnaně levnými cenami, 
protože to může být podvod. 
Nikdy nedávat osobní údaje 
přes internet, hlavně ne hesla. 
Každý jsme si odnesli kartič-
ku s  odkazem na jejich webo-
vou stránku a telefonní čís-
la, na která můžeme volat, 
kdyby nás trápilo něco, co se 
třeba bojíme říct rodičům.  
A co hlavně? Více se soustředit 
na realitu a raději si zajít s kama-
rády nebo se psem ven. 

z postřehů žáků 6. A

PONOŽKOVÝ DEN aneb Světový 
den Downova syndromu
Na 21. března připadá každý rok 
Světový den Downova syndromu. 
Toto datum není vybráno náhod-
ně. Downův syndrom se totiž 

vyznačuje jedním přebývajícím 
chromozomem 21. 
Tento den má tradiční symbol 
– nesourodý pár ponožek, který 
ukazuje příčinu tohoto celoži-
votního onemocnění – poruchu 
chromozomu ve tvaru písmene X.
Na Jungmance se k  ponožkové 
výzvě připojujeme již několik let. 
Cílem výzvy je  šířit povědomí o 
lidech s Downovým syndromem. 
Jejich přijetí společností, šance 
na běžné vzdělání nebo pracovní 

příležitosti v  dnešní době stá-
le nejsou samozřejmostí. Právě 
díky informovanosti může každý  
z nás bourat předsudky a pomoct 
jim, aby se stali rovnocennými 
členy společnosti a mohli realizo-
vat svoje sny a žít plnohodnotný 
život. 
I když je každá ponožka/osob-
nost jiná, přesto spolu tvoří 
funkční pár a mohou spolu fun-
govat a spolupracovat.

Mgr. Marcela Nevěřilová

Střípky z Jungmanky

Šachový oddíl TJ Tatran Litovel, 
za podpory města Litovel, šacho-
vého svazu České republiky a Čes-
ké unie sportu, pořádá v  sobotu  
9. dubna turnaj v rapid šachu. Je to 
již 5. ročník pod názvem O Stříbr-
nou věž města Litovle, jenž se hra-
je jako 2. turnaj otevřeného kraj-
ského přeboru mládeže.  Letošní 
ročník je zároveň postupovým 

turnajem pro kategorie do 10, 12 
a 14 let na MČR mládeže v rapid 
šachu 2022. 
Turnaj se koná v budově Záložny 
na náměstí Přemysla Otakara II., 
Litovel. Parkování bude opět mož-
né na náměstí před budovou, jak 
tomu bylo naposledy.
Hraje se švýcarským systémem 
na 7 kol, a to rapid tempem 2x 20 

InzERcE
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PohádkovýPohádkový
  První májPrvní máj

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci

Kdy: 1. května 2022Kdy: 1. května 2022
Kde: Dopravní hřiště LitovelKde: Dopravní hřiště Litovel
Čas: 9-12 hod.Čas: 9-12 hod.

Tak se přijďte 
s dětmi pobavit 

a pohrát.

Bližší info na tel.: 720 995 102 nebo e-mailu:
pospisilova@ddmlitovel.cz

Máte rádi pohádky?Máte rádi pohádky?

Za deštivého počasí 
se akce nekoná.

vstupné 20 Kč
občerstvení zajištěno

dětský kolotoč

 

7.–9. 7. TŘI DNY V RYTMU  – Tři prázdninové dny budou jako krátký příměstský tábor
zaměřeny na cvičení s hudbou (zumba, aerobic) a seznámení s jógou. 

Vyzkoušíme si kreslení na trička, tvoření papírových modelů, luštění hlavolamů 
a zahrajeme si pohybové hry. 

Cena: od čtvrtka do soboty 990 Kč, od čtvrtka do pátku 660 Kč.
Bližší info: Mgr. Miroslava Grulichová, tel.: 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz

 
11.–15. 7. TOULAVÝ TÝDEN (tábor již obsazen) – Čeká nás návštěva středověkého ležení

spolku Kirri s ukázkami středověkých zbraní a výcvikem lukostřelby. Dopoledne 
s poníky, návštěva záchranné stanice volně žijících zvířat v Pateříně. Dále výtvarné

tvoření, pletení z Paracordu, mandaly a obrázky z písku, vikingské amulety 
z přírodních materiálů. Cena: 1 900 Kč.

Bližší info: Ing. Pavel Sova, tel.: 775 550 964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz
 

18.–22. 7. TÝDENNÍ PĚTIBOJ – Sportovně zaměřený tábor pro kluky i holky od 8 let. 
Celý týden si užijeme sportovně, a to Kin-ball, nerf zbraně, jump trampolíny, skate 

a vyrazíme i na vojenský výlet. Cena: 1 790 Kč.
Bližší info: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

 
25.–29. 7. KAŽDÝ DEN TROCHU JINAK (tábor již obsazen) – Podnikneme výlet 

na Macochu, projedeme si NS Špraněk, užijeme si den v Loučné nad Desnou, vyřádíme
se v bazéně v Bohuňovicích. Něco si vytvoříme a zahrajeme hry. Cena: 1 890 Kč. 
Bližší info: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

 
25.–29.7. POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH – Příměstský tábor pro děti od 5 let. Na děti čeká
nezapomenutelná cesta napříč pohádkami, ale také spousta pohybových her,

výtvarného tvoření a pohádkový výlet. Cena: 1 550 Kč.
Bližší info: Šárka Grunová, tel.: 739 655 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz

 
 www.ddmlitovel.cz, tel.: 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, 

Facebook: Dům dětí a mládeže Litovel, Instagram: ddm.litovel
 
 
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORYPŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
ČERVENEC 2022ČERVENEC 2022

 

1.-5. 8. KUCHTÍKŮV VOŇAVÝ TÝDEN (tábor již obsazen) – Děti si samy
připraví celodenní stravu. Naučí se základy o vaření a podnikneme i výlet.  

Tábor je vhodný pro děti od 8 let. Cena: 1 700 Kč. 
Bližší info: Jana Čekelová, tel.: 775 550 963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

 
15.–19. 8. VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Tábor pro děti od 6 let plný 

 tvoření a zajímavých výtvarných technik. Kromě výtvarky si děti zahrají 
i hry a soutěže a podniknou výlet do Jump arény. Na táboře bude možné 

i jednou přenocovat. Cena: 1 950 Kč. 
Bližší info: Radka Sedlářová, tel.: 775 550 962, e-mail: r.sedlarova@ddmlitovel.cz

 
22.–26. 8. DOPRAVÁČEK – Příměstský táborový týden je zaměřen na

dopravní výchovu chodců a mladých cyklistů. Program je zaměřen na děti
mladšího školního věku. Tábor bude probíhat na dopravním hřišti v Litovli 

a pojedeme i na jeden výlet. Cena: 1 650 Kč. 
Bližší info: Mgr. Miroslava Grulichová, tel.: 775 550 961, 

e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz
 

29.–31. 8. PRÁZDNINÁM AHOJ!  –Třídenní mini příměstský tábor na
rozloučení s prázdninami pro děti od 5 let. Podnikneme zajímavý program 

v Litovli. Chybět nebude hopsání na trampolínách, výtvarné tvoření 
a zábavné táborové hry. Cena: 800 Kč. 

Bližší info: Šárka Grunová, tel.: 739 655 803, 
e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORYPŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
SRPEN 2022SRPEN 2022 

www.ddmlitovel.cz, tel.: 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, 
Facebook: Dům dětí a mládeže Litovel, Instagram: ddm.litovel

1.–9. 7.  SURVIVOR FOREVER – 10. ročník táborové hry
Survivor. Zažijte s námi dobrodružství, získejte nové
dovednosti, zážitky a skvělé přátele. Cena 5 550 Kč.

Info: Jana Čekelová, tel.: 775 550 963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz
 

10.–16. 7. LÉTO JAKO Z POHÁDKY – Tradiční tábor plný
netradičních zážitků. Tábor, kde se vzájemně učíme

respektu, asertivitě, empatii a pomoci druhým. 
Cena 4 000 Kč (pro účastníky s potřebou asistenta 5 290 Kč –

cena navýšena o stravu a ubytování asistenta). 
Info: Šárka Grunová, tel.: 739 655 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz

 
31. 7.–6. 8. TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS KASTER – Soustředění

je určeno pro členy taneční skupiny a jejich sourozence. 
Cena 2 700 Kč.

Info: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz
 

www.ddmlitovel.cz, tel.: 585 342 448, 
e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, Facebook: Dům dětí 

a mládeže Litovel, Instagram: ddm.litovel
 
 

POBYTOVÉPOBYTOVÉ
TÁBORY 2022TÁBORY 2022



18 / INZERCE

Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Olomouc

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Litovel 106.8 FM | R-OL | www.vyhrajtetrakturek.cz



Pozvánky na házenou

Utkání 1. ligy házené mužů Tatranu Litovel

• sobota 2. 4.  17.00  hod.          Muži TJ JM chodov
• sobota 23. 4.  17.00  hod.     Muži Sokol Vršovice
• sobota 30. 4.  17.00 hod.    Muži Házená Hustopeče

Kompletní program domácích utkání oddílu házené 
najdete na 

https://hazena.tatranlitovel.cz.

SPORT / 19

Mažoretky Linetbells Litovel   
z. s. během podzimu pilně tré-
novaly a pevně věřily, že soutěž-
ní sezóna na rok 2022 v březnu 
opravdu odstartuje v plné pará-
dě. A stalo se, za což jsme moc 
rády.
Mažoretky se vrátily na živé 
soutěže, do velkých sportovních 
hal, kde se všechny týmy potká-
vají a kde to máme rády. Pro-
běhla i malinká tréma, protože 
není legrace vystupovat před ta-
kovým počtem diváků a soutě-
žících po skoro dvouleté pauze. 
U skupinových vystoupení se 
děvčata vzájemně podrží, sólis-
té to mají složitější. Velký obdiv 
patří naší skupině mini kadetek. 
Jsou to malá děvčata, která vy-
stupovala úplně poprvé a zvlád-
la to na výbornou. Dokonce si 
domů odvezla první medaile.
V sobotu 5. března jsme se vy-
daly na soutěž O poklad hanác-

kých Atén do Kroměříže. Děvča-
ta byla skvělá a všechny soutěžní 
skupiny, tj. mini kadetky, kadet-
ky, juniorky i seniorky, si domů 
dovezly medaile. V  sobotu  
12.  března jsme se zúčastnily 
soutěže Podhostýnský pohár 
v  Bystřici pod Hostýnem, kte-
rou si děvčata také skvěle užila 
a získala další medaile.
Koncem března nás čeká cesta 
do Vyškova na kvalifikační kolo 
CMA o postup na Mistrovství 
Moravy. Děvčata trénují, pilu-
jí poslední chybičky, aby bylo 
vystoupení co nejlepší a zajis-
tily si postup na Moravu, která 
se bude konat koncem dubna 
v  Olomouci ve sportovní hale 
UP. V této sezóně nás čeká ješ-
tě spousta soutěží. Věříme, že 
se všechny uskuteční, a že na 
nich budou mít naše mažoretky 
úspěchy.             
                               Linetbells Litovel

Soutěžní  sezóna   mažoretek   zahájena

I přes všeobecně známé peri-
petie s covidem zůstávají há-
zenkáři Tatranu Litovel úspěšní  
a všech 8 družstev jede naplno. 
Muži v 1. lize ČR museli z pod-
zimní části přeložit tři utkání, 
a tak již mají odehráno po no-
vém roce osm utkání a všech-
na vítězná! V lednu porazili 
Bystřici p. Hostýnem 32:25, 
zvítězili také vysoko v Hustope-
čích 43:22 a v Praze-Vršovicích 
29:24. V jarních odvetách pak 
následovalo vysoké vítězství 
doma s Náchodem 37:19, výhra 
v hanáckém derby ve Velké Bys-
třici 29:25, další vysoké vítězství 
nad Dvorem Králové 34:25. Náš 
tým zvítězil také v soubojích  
s týmy z absolutního čela tabul-
ky – ve Vsetíně vysoko 37:22  
a v dramatickém utkání také 
doma se Zlínem 28:26. Náš tým 
se tak stále drží s 28 body na  
1. místě první ligy o dva body 
před Strakonicemi, které však 
mají o jedno utkání méně.  
A právě utkání našeho týmu  
9. dubna ve Strakonicích zřejmě 
rozhodne o tom, kdo si vybojuje 
právo baráže o Extraligu.  
Tým litovelských juniorů se po-
hybuje v klidném středu tabulky 
2. ligy mužů Morava-Sever a pro 
řadu z nich, a to již včetně ně-
kterých dorostenců, je to dobrá 

příprava na budoucí působení 
v A týmu mužů. Daří se také 
starším dorostencům, kteří po 
novém roce z osmi utkání také 
všechna vyhráli a taktéž  drží  
1. místo v tabulce 2. ligy Mo-
rava. Mladší dorostenci si tře-
tím místem v pouze pětičlenné 
základní části severní divize  
2. ligy Morava zajistili postup do 
horní skupiny nadstavbové části  
a nyní tak budou v osmi utká-
ních bojovat s jihomoravskými 
celky. 
Starší žáci mají zimní období 
vyplněné turnaji Žákovské ligy. 
Z 16 utkání 13krát zvítězili, jed-
nou remizovali a jen dvakrát 
prohráli. V celorepublikové 
soutěži 25 nejlepších celků tak 
ve dvou třetinách soutěže hájí 
skvělé 4. místo! Mladší žáci se 
umístili na 2. místě na turnaji  
v Uničově a vypadá to, že se 
výkonnostně dotáhli na rivala  
z Velké Bystřice. Do jarní části 
soutěží pak vstoupili dvěma ví-
tězstvími s chlapeckým i dívčím 
družstvem Žeravic. Miniháze-
né začínají soutěže až koncem 
března, resp. dubna. Tyto týmy 
se svými trenéry přes zimu po-
ctivě 3x týdně trénovaly a zpes-
třovaly si program přátelskými 
utkáními a turnaji.

Foto: Pavel Štěpánek, text: rš

Krátce z házené

Výzva 10 000 kroků už běží
Dubnová výzva právě odstartovala! Hlavním 
soutěžním cílem jednotlivce a týmu je nasbí-
rat co nejvíce bodů, jejichž počet je ovlivněn 
množstvím nachozených kilometrů, věkem 
a BMI účastníka. Dílčí, nesoutěžní cíle jed-
notlivce jsou: užít si kilometry ve třech po-
volených disciplínách (chůze, běh, nordic  
walking) a zažít pestrý měsíc v pohybu!       red.




