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V sobotu 9. dubna jsme v našem městě zahájili opět turistickou 
sezónu. Krásné počasí, které panovalo minulý rok, se letos 

bohužel neopakovalo. Tentokrát bylo počasí opravdu aprílové 
– zima, pošmourno, déšť, ale odpoledne i chvilku sluníčko. Od 
každého tedy trochu. To nás ale neodradilo od programu, který 
byl pro Vás, návštěvníky, nachystán.
Program probíhal jak na náměstí, tak před litovelským muze-
em či v Litovelské kavárně. Všechny přítomné nás před desátou 
hodinou přivítal starosta města Viktor Kohout a místostarosta 
města Mgr. Lubomír Broza. Poté následovalo několik tanečních 
vystoupení skupin Kaster, Golden Bees, Trips a Linetbells. Tra-
diční stánek Klubu českých turistů byl umístěn ve vchodu do 
radnice – v něm se mohli turisté a cyklisté zaregistrovat a po 
absolvování některé z tras pak dostali účastnický list. Přesně  
v deset hodin přijel se svou družinou na náměstí král Jiří z Po-
děbrad. Ten za přičinění purkrabího Karla z Vlašimi potvrdil 
městu všechna privilegia, jak se tomu událo roku 1461. Pod-
daní králi představili město a jeho zajímavá zákoutí. Průvod 
zakončil svou výpravu u muzea, kde následovalo představení 
středověké katovny. Na pranýři byli veřejné hanbě vystaveni 
provinilci vůči božím zákonům; tvrdé tresty je neminuly. V do-
bovém táboře byla po celé odpoledne k vidění různá řemesla.
V přízemní dílně muzea si návštěvníci zkusili psát brkem a ně-
kteří si troufli i na kaligrafii. Odpoledne se do dílny přidala ještě 
tvorba květinových vazeb a jarních dekorací z přírodních mate-
riálů. V prvním patře muzea se od 13 hodin konal velikonoční 
řemeslný jarmark. Návštěvníci načerpali inspiraci při pletení 
pomlázky, zdobení kraslic různými technikami či pečení jidá-
šů. Hlavní lidové tradice a zvyky připomněl v několika vystou-
peních Národopisný soubor Pantla z Nákla a Příkaz. Součástí 
jejich vystoupení byli klapači, mrskut či vynášení smrtky. Ožil 
také muzejní dvůr, kde byla k vidění živá zvířata a bylo zde na-
chystáno i občerstvení.
Nesmíme zapomenout, že byly otevřeny všechny památky. Mohli 
jste tak navštívit radniční věž, muzeum, knihovnu, kapli sv. Jiří, 
Informační středisko Litovelského Pomoraví na Šargouně, kde 
Vás čekalo včelí tvoření. V Infocentru Litovel pak byla k vidě-
ní nová výstava retro přenosných televizorů. Právě 9. dubna 
se otevřela nová prodejní velikonoční výstava ve Výstavní síni 
Městského klubu Litovel, o kterou je vždy velký zájem. Litovelská 
kavárna připravila výtvarné dílny pro děti i dospělé. 
A Vy, kteří jste nejeli dlouho loďkami po Nečízu, tak jste měli 
možnost  – byly připraveny již před desátou hodinou. 
Snad se Vám zahájení turistické sezóny líbilo a užili jste si pěkný 
den! Takže zahájení turistiky a cyklistiky třikrát zdar!!!        

Zahájení turistické sezóny – historický průvod krále, mrskut či lodičky
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Vážení a milí čtenáři,

   z tohoto čísla mám opravdu velkou radost. Je to-
tiž nabité zajímavostmi a kulturními akcemi. Jen 
by to k tomu ještě chtělo teplé sluníčkové počasí  
a jsem na 100 % spokojená. Ale jak se říká, nemů-
žeme chtít vše a najednou. ☺ To by byla nuda... 
Užijte si tedy měsíc máj, lásky čas a nezapomeňte, 
dámy a pánové, na líbání pod rozkvetlou třešní...

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. května 2022. Uzávěrka příštího vydání je 19. května.

Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle.  
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104. Měsíčník, náklad 1 250 kusů.  
Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin,  
Městský úřad Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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Vedení města navrhlo radě/
zastupitelstvu zprovoznění pro-
stor bývalého hotelu Záložna. 
Návrh byl veden usnesením 
Vlády ČR 207, které přikazuje 
hejtmanům, aby ve spolupráci se 
starosty obcí zajistili ubytovací 
kapacity pro uprchlíky z Ukra-
jiny. Město Litovel nedisponuje 
vhodnými prostory, které by 
mohlo bez investic poskytnout. 
Po  prověření mnoha možností 
se nám jako nejvýhodnější je-
vila varianta Záložny. Investice 
je prováděna do majetku měs-
ta a hlavně – zrekonstruova-
né prostory budou využívány, 
po skončení ukrajinské krize, 
městem Litovel. Zda budou vy-
užity k provozování ubytovny 
nebo k nájemnímu bydlení je 
otázkou. Již nyní, při zahájení 
rekonstrukce, se na nás obrací 
jedinci i firmy, že mají zájem  
o pronájem.
K samotné akci. Nejde o sta-
vební práce, na které je nutné 
stavební povolení. Jde pouze  
o opravu vybydlených prostor  
a zprovoznění sítí (z oprav 
vzniknou nové pokoje, ne byty, 
které budou mít společné soci-

ální zázemí a kuchyni na chod-
bě). Náklady jsou vyčísleny na 
3,5 mil. Kč (oprava a zasklení 
oken, oprava sociálního zaříze-
ní, nové kuchyňské linky, nová 
světla, oprava podlah ad.). Ter-
mín dokončení oprav je konec 
května 2022. Velká váha byla 
kladena na termín dokončení. 
Tomuto vyhověla z oslovených 
firem pouze společnost Tegart, 
které byla zakázka zadána. 
Přímé zadání akce v tomto fi-
nančním objemu není zákonem 
omezeno. Zákon o zadávání 
veřejných zakázek řeší akce od  
6,0 mil. Kč, bez DPH. Pro pří-
mé zadání veřejné zakázky rada 
města využila čl. 3.2 odst. (2) 
Směrnice č. 2/2019RM. 
Dne 8. dubna proběhla prohlíd-
ka s členy Rady města Litovel 
v rekonstruované části objektu 
Záložny. Je úctyhodné, kolik 
práce se udělalo za 14 dnů. Ob-
jekt je kompletně vystěhován, 
bylo provedeno oškrábání staré 
malby, vyspravení prasklin, vč. 
přetažení stěn stěrkou a jejich 
zpevnění perlinkou. Postupně 
probíhá základní výmalba a re-
pasování oken.                            red.

Rekonstrukce ubytovacích prostor 
na Záložně

Díky svým obyvatelům se měs-
to Litovel může v  roce 2021 
pochlubit sběrem starého elek-
tra určeného ke zpětnému od-
běru a recyklaci o hmotnosti  
46,74 t. Na každého obyvatele 
tak připadá 4,84 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce 
skleníkových plynů, celosvěto-
vě omezena těžba ropy a želez-
né rudy, a recyklací se pokryla  
i část dodávek mědi nebo hliní-
ku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vy-
čísluje Osvědčení o podílu na 
zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených 
výsledků vystavil kolektivní sys-
tém pro sběr a recyklaci vyslou-
žilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvate-
lům došlo za rok 2021 k  úspo-
ře produkce CO2 o 549,94 tun. 
Víte kolik smrků pohltí stejné 

množství CO2? 212 ks. Neby-
lo nutné vytěžit 27  402,06 litrů 
ropy. Představte si, že z  tohoto 
množství se pokryje spotřeba 
pohonných hmot auta např. na 
cestu z Prahy do Brna po dálnici 
D1, a to 1025krát.
Dále došlo také k  úspoře 
282  082,25 kWh energie. Asi 
stejné množství, jako kdyby-
chom spustili cyklus myčky ná-
dobí 282 083krát.
Podařilo se recyklovat 26 908,60 kg 
železa. Toto množství recyklo-
vaného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 1 103 ks no-
vých praček, bez nutnosti těžby 
železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebi-
čů se podařilo získat 948,15 kg 
mědi, což by postačilo pro ražbu  
168 560 1€ mincí, nebo 1 150,74 
kg hliníku, který by stačil na vý-
robu 76 716 plechovek o objemu 
0,33 l.                       Tisková zpráva

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na 
ochraně životního prostředí?



Stíny Litovelska
Poškozené auto na náměstí
Tuhle situaci asi zažil téměř každý 
řidič motorového vozidla. Jedete do 
obchodu nebo na úřad vyřídit si po-
třebné záležitosti, vrátíte se k zapar-
kovanému autu a najdete své vozidlo 
poškozené. Jen ve výjimečných pří-
padech je nalezen pachatel takového 
poškození. Řidiči se po tomto zjištění 
obracejí na provozovatele prodejen  
s žádostí o zhlédnutí kamerových zá-
znamů, ale to je komplikované, neboť 
nařízení GDPR zakazuje předávat zá-
znamy třetím osobám.
Podobná situace se odehrála dne  
10. března v odpoledních hodinách na 
nám. Přemysla Otakara v Litovli. Řidič 
zánovního vozidla Škoda zaparkoval 
své auto a odešel do obchodu. Když se  
k němu vrátil, našel na dveřích spo-
lujezdce asi půlmetrový škrábanec. 
Nikde žádný vzkaz s omluvou či kon-
taktem. Proto řidič oslovil strážníky 
Městské policie Litovel s prosbou  
o pomoc. Hlídka majitele vozidla nej-
prve poučila, že může jít o dopravní 
nehodu, a proto by měl kontakto-
vat dopravní policii. To pán učinil  
a klidně vyčkával příjezdu dopravních 
policistů. Mezi tím hlídka MP Litovel 
využila přítomnosti kamer městského 
kamerového systému a vyhledala na 
záznamu okamžik, kdy k nehodě do-
šlo. Tuto informaci pak předala hlídce 
dopravní policie. To, že následně do-
pravní policie věc vyhodnotila jako 
přestupek proti majetku, nikoliv jako 
dopravní nehodu, není důležité, ale 
důležité je to, co strážníci uviděli na 
záznamu z kamer. Nevzhledný škrá-
banec na dveřích auta poškozeného 
řidiče nezpůsobilo vozidlo v pohybu, 
ale řidič druhého auta, které parko-
valo vedle poškozeného, a to tak, 
že řidič druhého auta neopatrným 
otevřením dveří vrazil do auta poško-
zeného. To se samozřejmě může stát  
každému, ale jak na to reagoval pa-
chatel poškození, je zarážející. Ne-
jenže věděl, že poškodil vedle stojící 
auto, ale naprosto to ignoroval, a to 
i ve chvíli, když viděl majitele poško-
zeného auta. Ani to jej nepřimělo 
k omluvě nebo domluvě na opravě 
škody. Prostě klidně nasedl a odjel. 
Teď bude muset čelit obvinění z pře-
stupku proti majetku, za což hrozí po-
kuta až do 50 tisíc korun, a ještě bude 
muset uhradit vzniklou škodu. Stačilo 
málo. Prostě se jen chovat jako slušný 
člověk.

Hlídka zabránila krádeži auta
Běžná věc všedního dne  zaměstnané 
ženy se odehrála v Litovli. Vyzvednout 
děti ze školky, cestou zpět se stavit na-
koupit, přijet domů, vytáhnout nákup 
z vozidla a i s rozdováděným dítětem 
jít domů! Že tam jeden krok chybí? Ano, 
nezamkli jste auto a klíče od něj zůstaly 
v zámku dveří.
Tak přesně toho si všimla hlídka MP 
Litovel 12. března v dopoledních hodi-
nách na jednom z litovelských sídlišť. 
Vozidlo s klíčky ve dveřích auta a nikdo 
u něj! Naštěstí si toho všimla hlídka   
a ne nenechavý zloděj, který by měl 
usnadněnou práci s krádeží – buď věcí  
z vozidla nebo krádeží celého auta.
Pro hlídku nebyl problém zjistit podle 
registrační značky majitele vozidla. 
Jaké bylo překvapení majitelky auta, 
že zapomněla na ten důležitý krok mezi 
zklidněním rozdováděného potomka  
a odnesením nákupu domů. 
Vážení občané, buďte opatrní! Auta se 
kradou uzamčená, natož pak s klíči ve 
dveřích. Mimo jiné je to také jedna z po-
vinností řidiče, zabezpečit vozidlo proti 
nechtěnému pohybu a proti odcizení, či 
neoprávněnému užití.

Nález uhynulého bobra
Dne 27. března odpoledne přijala 
hlídka Městské policie Litovel telefo-
nát od místního oddělení Policie ČR 
se žádostí o součinnost při ověření 
podezřelého nálezu mrtvého bobra 
evropského. Nález učinily děti u spla-
vu na řece Moravě. Podle oznámení 
měla bobrovi chybět hlava, a proto se 
děti domnívaly, že mohl někdo chrá-
něné zvíře zabít, což by bylo trestným  
činem.
Hlídka se vydala na místo oznáme-
ní, kde již čekaly děti, které bobra 
našly. Strážníci místo nálezu pečlivě 
prozkoumali a dospěli k závěru, že 
bobr nezemřel na tomto místě a už 
vůbec ne násilnou smrtí. Tělo bobra 
bylo ve značném stupni rozkladu,  
a i když mu chyběla hlava, na místě 
chyběly důkazy (tratoliště krve, sto-
py po tažení těla zvody a podobně), 
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ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC 
PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY 

 

NA OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE 
v Olomouci, Velké Bystřici, Litovli, Uničově, Šternberku  

a Policejní stanice v Lutíně a Moravském Berouně 
 

A NA DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT V OLOMOUCI 
 

Mezi základní úkoly policie patří zejména: 
- předcházení trestné činnosti, 
- ochrana bezpečnosti osob a majetku, 
- spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku,  
- boj proti kriminalitě, 
- přijímání, evidování a prošetřování oznámení osob, 
- plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, 
- dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, 
- řešení dopravních nehod. 

 Náborové pracoviště:   tel.: 724 895 267, 702 260 692 
 Žižkovo nám. 4, Olomouc      nabor.policie.olomouc@pcr.cz 

které by potvrzovaly násilné ukončení 
života zvířete.
Jelikož se mrtvola zvířete nacházela  
v blízkosti místa, kde se často schází 
mládež, byla zajištěna strážníky a převe-
zena do areálu Technických služeb, kde je 
odkládací kontejner na uhynulá zvířata. 
O uložení kadáveru (pozn. red. uhynulé 
zvíře) byla informována kafilerie, která 
mrtvé zvíře převezla ke zkoumání a ná-
sledné bezpečné likvidaci.

Detektivní pátrání po peněžence
Dne 2. dubna v dopoledních hodinách 
se na služebnu MP Litovel dostavila starší 
paní a oznámila hlídce, že někde na nám. 
Přemysla Otakara ztratila svou peněžen-
ku. V peněžence měla mít – pro ni –  ne-
zanedbatelnou hotovost.
Strážníkům bylo paní líto. Bylo jim jasné, 
že jakákoli ztráta peněz může pro dů-
chodce znamenat veliký problém. Proto 
tomuto případu věnovali maximální 
péči. Prošli s paní všechna místa, kde se 
pohybovala, ale peněženka jakoby se 
do země propadla. Pak zkusili městský 
kamerový systém. Tak se podařilo zjistit, 
že peněženka vypadla paní u pobočky 
Komerční banky, kde si byla v bankoma-
tu vybrat peníze. Ovšem peněženka na 

zemi nezůstala dlouho ležet. Všimla si jí 
spolujezdkyně z auta, které po chvíli pro-
jíždělo kolem. Tato žena hbitě vystoupila 
a peněženku sebrala.
Takže bylo zjištěno místo ztráty a také 
osoba nálezu. Chyběla ale totožnost 
nálezce, aby jej mohla hlídka kon-
taktovat a nález mohla poctivě vrátit.  
A opět pomohly kamery! Z jiné kamery, 
která sleduje registrační značky projíž-
dějících vozidel, se podařilo dohledat 
registrační značku vozidla, ve kterém 
jako spolujezdec seděla nálezkyně pe-
něženky. Zjistit majitele vozidla se pak 
díky Obvodnímu odd. Policie ČR Litovel 
povedlo během několika minut. Násled-
ně byl kontaktován majitel vozidla, který 
byl konfrontován se skutečnostmi zjiště-
nými z kamer.
Nebudeme to dlouze protahovat. Po 
menší debatě a osvěžení paměti si oba 
lidé z vozidla vzpomněli, že peněženku 
našli, a rádi ji odevzdali MP Litovel. Tak 
se peněženka dostala zpět šťastné dů-
chodkyni.
Každý občan ČR je povinen odevzdat 
učiněný nález. Z takto nalezené věci mu 
pak přísluší nálezné 10 % z hodnoty 
nalezené věci. Zatajení nálezu může být 
i trestným činem!                             MP Litovel
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Muzejní společnost Litovelska, z. s. 
ve spolupráci  

s Letopiseckou komisí  
Městského úřadu Litovel 

 
pořádají 

 
komentovanou vycházku  

 

Litovelský 
hřbitov 

(úvodní referát na téma             
pohřební tance a rituály), 

 
kterou povede 

 
Marie Hrubá. 

 
Sejdeme se v sobotu 14. května 2022 

ve 14 hod. u obřadní síně  
litovelského hřbitova. 

 
 

Pozn.: Tam i zpět se můžete dopravit autobusem, který 
v sobotu jezdí na hřbitov z přemístěného autobusového 
stanoviště u Billy v 13.53 hodin se zastávkami Litovel 
Palackého a Chořelice. Po skončení akce (cca v 15.30 
hodin) je zajištěna i zpáteční doprava.  
Vzpomínky a připomínky pamětníků vítány. 
                                                  
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá. 

Srdečně zvou členové MSL LI
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Pozvánka z muzea
Ještě celý květen od 9 do 16 ho-
din můžete navštívit výstavu 
Když jsem já sloužil... 
Přijďte si i s  dětmi oživit svoje 
znalosti a povědomí o chovu 
domácích zvířat.

Vycházka MSL Po terasách 
Moravy
Muzejní společnost Litovelska, 
z. s. ve spolupráci s  Vlastivěd-
nou společností muzejní v Olo-
mouci zrealizovala v  sobotu  
2. dubna poznávací archeo-
logickou vycházku po říční 
terase, která byla přirozeným 
završením aktivit s názvem 
Archeologický podzim na Li-
tovelsku 2019. Celkem devět 
členů MSL a 6–8 nečlenů, kteří 
se zapojili na začát-
ku nebo na konci 
dopolední výpravy, 
určitě společně strá-
veného času nelito-
valo, přestože byla 
nepříjemná zima  
a studený vítr. Vý-
klad Mgr. Pavlíny 
Kalábkové, Ph.D., 
vhodně doplňo-
vali členové MSL  
Bc. Karel Faltýnek, 

Jiří Grézl, MVDr. František 
Špruček a Ing. Radovan Urvá-
lek. Objekt unčovické tvrze nám 
zpřístupnil pan Vladimír Va-
něk, agronom ZD Unčovice, za 
což mu děkujeme. Začali jsme 
v 9.30 hodin na parkovišti u li-
tovelského městského hřbitova 
v  Chořelicích a navštívili kata-
stry a blízké okolí obcí Naso-
bůrky (lokalita Tři kříže), Cho-
řelice (u hřbitova), Rozvadovice 
(u hřbitova a bývalého hliníku), 
Unčovice (tvrz a okolí, pískovna 
za obcí), Mezice (pole za obcí)  
a Náklo (areál kostela sv. Jiří).  
Zde jsme se po půl druhé rozlou-
čili s tím, že do Nákla bychom se 
ještě na podzim rádi vrátili, a to 
s  výkladem MUDr. Marie Tur-
kové.                                        RoN

Muzeum Litovel informuje

Dne 24. června 1919 se konaly 
obecní volby dle nově vydaných 
řádů a směrnic. Také v  Unčovi-
cích-Březovém bylo zvoleno prv-
ní „republikánské“ obecní zastu-
pitelstvo, které zachycuje tablo, 
jehož originál je dnes v  soukro-
mém vlastnictví. Autorem tabla 
je s  největší pravděpodobností 
pan František Němeček, foto-
graf z Příkaz. Touto cestou děkuji 
majiteli za možnost prezentovat 
mimořádné dílo Vám, čtenářům 
novin, i panu MVDr. Františku 
Špručkovi za konzultaci textu.

UPROSTŘED TABLA DVĚ VĚTŠÍ 
FOTOGRAFIE:
Sedlák Alois Vaněk, starosta 
z Unčovic a Alois Nepustil, jeho 
náměstek z Březového
DOLE VLEVO:
Řídící učitel Rudolf Sluka, tajem-
ník z Unčovic
DOLE UPROSTŘED TŘI ČLENO-
VÉ PŘEDSTAVENSTVA (RADNÍ):
Sedlák Karel Coufal z Unčovic, 
František Němeček z  Unčovic  
a Vojtěch Zatloukal z Březového
DALŠÍCH 10 ZASTUPITELŮ 

OBCE ZLEVA:
Sedlák Oldřich Zlámal  
z Unčovic, poštovní příručí 
Vladimír Sapara z Unčovic, 
Josef Zatloukal z Březo-
vého, sedlák Alois Zlámal  
z Unčovic, Hynek Staroš-
tík z Unčovic, Ferdinand 
Frýbort z Březového, Josef 
Brokeš z Březového, sedlák 
Josef Látal z Unčovic, sedlák 
Štěpán Navrátil z  Unčovic  
a Josef Mach z Březového. 
Výrazným počinem za 
starostování pana Aloise 
Vaňka a prvního obecního 
zastupitelstva byla výstavba 
unčovické sokolovny v  le-
tech 1922–1923. Obecní 
úřad byl do dokončení výstavby 
sokolovny u Aloise Vaňka doma 
v kabinetě.
Dne 31. srpna 1923 se konala 
schůze občanských stran k  se-
stavení kandidátky pro blížící se 
obecní volby. Už k 16. září 1923 je 
zapsáno, že se po dohodě občan-
ských stran nebudou konat volby 
a do zastupitelstva bylo navrženo 
10 občanů Unčovic a 5 občanů 

Březového – jednotná kandidát-
ka. Dne 19. října 2023 ustaveno 
obecní zastupitelstvo a 26. října 
2023 obecní rada. Starostou obce 
byl nadále pan Alois Vaněk, rol-
ník z Unčovic č. p. 42 (mj. v  le-
tech 1900–1944 psal kroniku, 
která se dodnes také dochovala). 
Ve funkci jej z neznámých důvo-
dů vystřídal na konci roku 1923 
nebo začátkem roku 1924 pan 

Karel Coufal. Alois Vaněk sám 
dále zůstal v  zastupitelstvu po 
dlouhá léta.
Na konci roku 2021 byla  sou-
kromě vydaná práce Rod Vaň-
ků z  Mezic – Co minulost dává 
budoucnosti, kde se čtenář může 
dočíst mnoho dalších zajímavos-
tí o tomto rodu (včetně rodiny 
litovelského obchodníka Karla 
Vaňka).                                           RoN

První obecní zastupitelstvo Unčovice – Březové 1919–1923
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Římskokatolická
farnost Litovel

POUŤ
pořádají tradiční

u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba

v neděli 8. května 2022
na Starém městě v Litovli

program
Kostel sv. Filipa a Jakuba

9:30 - zpívaná mše svatá 

14:30 - vystoupení žáků ZUŠ Litovel

10:30 - vystoupí Hanácká mozeka Litovel  

Malování na obličej, dětské dílničky, výstup na věž

Prodej regionálních výrobků

Bohaté občerstvení s možností posezení i v případě nepříznivého počasí

Prodej poutního zboží všeho druhu

Skákací hrad KDU-ČSL pro děti zdarma

program

Všichni jste srdečně zváni

ve spolupráci
Kurzy českého jazyka pro Ukra-
jince
Kvůli neznalosti jazyka mají 
lidé z  Ukrajiny problém najít 
si práci. Přestože ukrajinština  
i čeština patří mezi slovanské ja-
zyky, liší se gramatikou i písmem  
a ukrajinští uprchlíci se v  Čes-
ku nedomluví. Problém mají na 
úřadech, u lékařů, ve školství 
apod. Z  těchto důvodů Charita 
v Litovli spustila od 9. 4. výuku 
českého jazyka pro ukrajinské 
osoby, a to za hlavní spolupráce 
s  naší tlumočnicí paní Oxanou 
Gottwaldovou. Kurzy probíhají 
4x týdně včetně víkendů. Kapa-

cita byla již první den naplněná, 
zájem projevilo přes 30 osob.

Sbírka potravin
Dne 23. dubna se uskutečnila 
Sbírka potravin v  Bille v  Litovli. 
Tento den je projevem solidarity, 
při kterém můžete i vy pomo-
ci tím nejjednodušším způso-
bem, darem trvanlivých potravin  
a drogerie. Děkujeme všem, kteří 
nám přispěli. Každoročně potra-

viny i hygiena 
pomůžou stov-
kám osob v krizi. 
Tyto potraviny 
směřují nejen na 
pomoc našim 
klientům Charity 
v Litovli, ale také 
na pomoc při kri-
zových situacích, 
jako jsou pří-
rodní katastrofy 
nebo uprchlické 
krize.   
      Charita Litovel

Informace z Charity Litovel 

Nejstarší funkční kamenný most na Moravě a po Karlově mostě v Praze 
a mostě v Písku 3. nejstarší v ČR. Svatojánský most patří k nejkrásněj-
ším stavbám ve městě. Je dlouhý přibližně 60 metrů, stojí na 6 pilířích 

a uprostřed je osazen sochou sv. Jana Nepomuckého od Jana Sturmera, 
díky níž nese své jméno. Monumentální most patří mezi významné tech-
nické památky nejen ve městě, ale v celé republice. Most i socha sv. Jana 
Nepomuckého jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních 
památek. Kamenný most nad hlavním tokem byl postaven v roce 1592, 
v období, kdy se litovelským měšťanům dařilo. O kvalitě stavebního díla 
svědčí skutečnost, že vydržel všechny povodně, které Litovel postihly. 

Původně byl navržen a postaven tak, aby vyhovoval provozu ve své době, 
tedy hlavně pro pěší a koňské potahy. Za dobu své existence prodělal ně-
kolik přestaveb, zatím poslední velkou rekonstrukcí prošel most po velké 

povodni z roku 1997, kdy částečně změnil svou podobu směrem  
k historickému původnímu vzhledu.

OŽIVLÝ SVATOJÁN 

Program:
13–16 hod.  zvukové zkoušky
16 hod.     zahájení
           bicí soubor
16.30 hod.  sólisté a komorní  
   seskupení žáků
18.30 hod.  Miniband
19 hod.                     Senzakord
Výtvarníci budou během akce tvořit v plenéru.

Město Litovel ve spolupráci se ZUŠ Litovel srdečně zve na koncerty pod širým nebem v rámci 
430. výročí Svatojánského mostu v Litovli.



6 / ZE SPOLEČNOSTI

Naše obětavá paní Jitka Soldánová oslavila 
významné životní jubileum. Hře na harmo-
nium a v poslední době na elektronické var-
hany při bohoslužbách a dalších obřadech 
se v  našem kostele věnuje již úctyhodných  
50 let.

Jak jste začínala?
Už jako dítě jsem navštěvovala místní Hu-
dební školu obor klavír, chodila jsem na 
hodiny k paní učitelce Věře Kochwassero-
vé. Tehdy byl ředitelem Alois Holoubek, 
po kterém je dnes ZUŠ pojmenována. Do-
poručovali mi pokračovat na konzervatoři 
v Kroměříži, tam mě ale rodiče nepustili, na-
konec jsem vystudovala Ekonomickou školu  
v Olomouci.
Kromě toho jsem od roku 1968 doprováze-
la bohoslužby a další obřady v  Husitském 
kostele. Na popud paní Dostálové, manžel-
ky pana faráře, jsem nacvičovala s  malým 
smíšeným sborem zpěv pro potřeby koste-
la. Ráda vzpomínám na nácvik Rybovy vá-
noční mše, se kterou jsme potom hostovali 
i v Prostějově.

Jaké to bylo v průběhu dalších let?
Malý sbor při kostele Církve československé 
husitské se později stal základem pro vznik 
pěveckého uskupení Koledníci pod vedením 
Vlastimila Nedomy.  Sbor má v kostele svo-
je zázemí, dodává slavnostní ráz význam-
nějším bohoslužbám i dalším příležitostem. 
Sborovému zpěvu se věnuji i v litovelských 

sborech – v Kantice již 
zpívám přes 40 let a také  
v Senzakordu.
Postupem času se zača-
ly na dvoumanuálovém 
harmoniu v  našem koste-
le projevovat časté záva-
dy, bylo třeba se zajímat  
o jeho opravu. Ta však, jak 
jsme zjistili, by stála kolem  
300 tisíc korun. Proto jsme 
v roce 2019 uspořádali 
sbírku na pořízení nového 
nástroje. Byl zakoupen elek-
trický nástroj italské výro-
by  Cantorum V. nákladem  
40 tis. Kč. Poprvé zazněl u příležitosti slav-
nostní bohoslužby k oslavě 100 let od za-
ložení CČSH, a doprovázel sborový zpěv  
Koledníků.

Členové Církve čs. husitské vás znají jako 
velmi obětavou, ani zdravotní problémy 
vám nezabránily zajistit hudební doprovod 
bohoslužeb. Co byste vzpomenula z vašeho 
dlouhodobého působení v kostele?
Za vzpomínku stojí přímý přenos bohoslu-
žeb pro vysílání Českého rozhlasu. Natá-
čelo se ještě na starém kůru, kde byla dře-
věná vrzající podlaha. Celou dobu museli 
stát všichni sboroví zpěváci bez hnutí, aby 
nenarušili vrzáním natáčení. Bylo to roku 
1996 a bohoslužbu sloužil biskup Zítek. 
Další přenos se odehrál v roce 2001 za pana 

faráře Rostislava Valuška. Vzpomínám na 
jeho nadaného syna Jana, který sólovým 
zpěvem doprovázel naše bohoslužby. Svým 
krásným hlasem nás také často doprovázela 
Bára Antonová.
Zatím poslední rozhlasové nahrávání bo-
hoslužby a jejího hudebního doprovodu se 
u nás konalo v roce 2010, to již za působení 
naší současné farářky Lucie Haltofové. Od 
posluchačů jsme dostali řadu ohlasů na vy-
sílání.

Děkujeme za krásné vzpomínání! Členové 
Husova sboru v  Litovli vyslovují paní Jitce 
Soldánové za její celoživotní práci pro míst-
ní sbor velké poděkování.

 Jana Motlová, Alena Macková

Významná osobnost Husova sboru slaví životní jubileum

V celé Evropě se zvedla vlna solidarity s Ukrajinou, ani my nezůstá-
váme stranou. Osud Ukrajiny nám leží na srdci, soucítíme s trpícími 
rodinami, dětmi, starými lidmi. Tíživá situace našich bratrů je nám 
blízká také proto, že do našeho sboru v Litovli dochází již delší dobu 
několik ukrajinských věřících. O to naléhavěji jsme pocítili potřebu 
pomoci. Uspořádali jsme peněžitou sbírku, tu jsme použili jako pří-
mou pomoc rodině, která k nám dorazila jako první.
Sobotní akci „Herní odpoledne pro děti“ dne 12. března jsme plánovali 
již delší dobu. Její původní záměr jsme rozšířili a pozvali ukrajinské 
rodiny, které se na Litovelsko uchýlily před válkou.
Nejdříve jsme v krátkosti představili náš region Haná, města, zvyky, 
tradiční kroj, a nabídli jsme hanácké koláčky. Našemu vzájemnému 
seznámení pomáhaly i dvojjazyčné jmenovky, vyvěšené ukrajinsko- 
-české fráze, azbuka... 
Společně jsme se modlili za mír a pokoj, současně v češtině a v ukra-
jinštině. Texty z Písma jsme četli z biblí české a ukrajinské. Také kázání 
bylo připraveno v češtině i ukrajinštině. To ukrajinské přečetla sestra 
Larisa, která do naší republiky přijela jen pár dní před sobotní akcí. 
Naše chválící skupinka zazpívala za doprovodu kytar chvály.
Další program byl formou zábavných her zaměřený především na děti. 
Odměnou jim byla čokoláda a sladkosti. Zapojili se i rodiče. Všechny 
hry i soutěže byly přizpůsobeny naší dvojjazyčnosti. My Češi jsme se 
během nich naučili spoustu ukrajinských výrazů a stejně tak se naši 
ukrajinští přátelé seznamovali s češtinou. 
Setkání vyvrcholilo na farní zahradě u ohně společným opékáním špe-
káčků. Podařilo se nám vytvořit přátelskou atmosféru a dobrou nála-
du, která nás provázela celým odpolednem. Doufáme, že alespoň na 
čas mohly naše ukrajinské rodiny zapomenout na svoji tíživou situaci. 
Jako další pomoc organizujeme potravinovou sbírku pro nově přijíž-
dějící rodiny. Pane Bože ochraňuj Ukrajinu, nepřestáváme se modlit…     
                                                                                                      Lucie Haltofová

Setkání s ukrajinskými rodinami 
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Byl konec šedesátých let, mé dvě 
spolužačky pracovaly v novém 
závodě v Olomouci, kam dostaly 
po maturitě umístěnky. Obě se 
brzy zamilovaly, a tak padl návrh 
na společnou dovolenou; klasický 
tramp se stany. Uskutečnit takový 
nápad ale v té době nebylo snadné. 
Jana bydlela na ubytovně, takže nic 
řešit nemusela. Marta však bydlela  
s rodiči a věděla, že by mohl padnout 
zákaz. Tak to tehdy bylo. Zvolila tedy 
stručné oznámení a očekávala proud 
připomínek a ponaučení. K jejímu 
údivu maminka jen prohlásila: ,,Je mi 
jasné, že nebudete vy dvě spát spolu, ale 
babičce raději nic neříkej. Jen pamatuj 
na dobré vychování." A tím to bylo 
vyřízené.
Po pár dnech jsem dostala nadšený 
pozdrav ze Slovenského ráje s 
příslibem sdělení všech zážitků. Týden 
utekl jako voda a my seděly společně 
ve vyhlášené olomoucké cukrárně  
U Dejmala. (Byla kousek od náměstí, 
ale rok 2000 nepřežila.) Nad mléčným 
koktejlem a zmrzlinovým pohárem 
mi sdělovaly své dojmy jedna 
přes druhou, aby snad na 
něco nezapomněly. Měli 
krásné počasí, prošli velkou 
část Slovenského ráje, tak bylo 
o čem povídat. Dramatický 
závěr pak vylíčila Marta sama. 
Vraceli se nočním rychlíkem 
Košičanem, který býval 
vždy přeplněný, což poznali 
i oni. Noc strávená ,,na 
báglech" na plošině u dveří, 
celkem beze spánku, jim na 
vzhledu nepřidala. Mládenci 
pomohli děvčatům se 
zavazadly, doprovodili je  
k domku Martiných rodičů  
a čekali, až jim přijdou otevřít. 
Jenže ve dveřích se objevila 
babička, která zrovna přijela 
na návštěvu. S údivem přehlédla onu 
mírně zanedbanou skupinu, v níž se 
nacházela i její vnučka. (To, co neměla 
vědět, právě zjistila.) Vzápětí za ní 
vyběhla Martu přivítat její nejmladší 
sestra, ale uprostřed cesty zůstala stát 
a zaraženě koukala na návštěvníky. 
Babička se rychle vzpamatovala  
a ujala se velení. ,,Co stojíš jak Lotova 
žena? Nevidělas ještě vandrovníky? 
Přines jim něco na pití a já se s mladými 
pány zatím seznámím. A vy dvě, alou do 
koupelny!" Ještě vybalovaly v Martině 
pokojíku, když se rozdurděná babička 
vrátila a pokračovala:  ,,To je Sodoma 
Gomora, oni spolu spali. Jak to, že 

jste ji pustili? Vždyť i ta malá zůstala 
jak solný sloup, když je uviděla. To má 
pěkný příklad!" Tu se ozvala ,,ta malá"  
a nevědomky ukončila její láteření. 
,,Tak oni nebyli na Slovensku? A babi, 
kde je ta Sadomagora?" Ozval se smích  
a vážnost byla tatam.
Babička tehdy použila ve svém 
rozhořčení přirovnání z všeobecně 
známého biblického příběhu. Sodoma 
a Gomora. Dvě města, která se stala 
synonymem hříchu a zhýralého života. 
Nacházela se v úrodném údolí s mírným 
podnebím a s dostatkem  pitné vody. 
Život zde byl pohodlný, lidé nemuseli 
zajišťovat obživu klopotnou prací, 
neměli žádné starosti, což se odrazilo 
i ve způsobu jejich života. Byli zpupní, 
pohrdali právem i morálkou, až došla 
trpělivost i Hospodinovi. Rozhodl se, že 
obě města zničí a sdělil to Abrahámovi. 
Ten odmítal kolektivní vinu a Boha 
upozorňoval, že s hříšníky zničí  
i spravedlivé. Dostal tedy možnost 
najít v Sodomě 50, později alespoň 
10 spravedlivých, což byli lidé bez 
hříchu, jimž nebylo co vytknout. Pak 

by byla města jeho hněvu ušetřena. 
Jenže tuto podmínku splňovali jen 
čtyři: Lot, který spoluobčany nabádal 
ke spořádanému životu, přestože se 
mu všichni posmívali, jeho žena a dvě 
dcery. O osudu měst bylo rozhodnuto.
Den před katastrofou poskytl Lot 
přístřeší dvěma pocestným, kteří 
Sodomu navštívili. Když se následující 
den otevřelo nebe a Bůh začal plnit 
svůj ortel, vyvedli Lotovu rodinu  
z ohnivého pekla a poslali je na horu 
Sodom, tyčící se nad městem. Ta 
skýtala záchranu za podmínky, že se 
nebudou snažit zjistit, co se za nimi 
děje, a neohlédnou se. Bohužel, Lotova 

žena to nevydržela, ohlédla se, a z té 
hrůzy zkameněla. Proměnila se v solný 
sloup. 
Spolu se Sodomou a Gomorou byla 
zničena ještě dvě sousední města. 
Katastrofa to musela být mimořádná, 
protože je zmiňována i v náboženských 
knihách různých církví. Má tedy onen 
příběh pravdivý základ?  Začátkem 
letošního roku odvysílala ČT čtyřdílný 
seriál Největší apokalypsy dějin. Jeden 
díl byl  věnován také zničení Sodomy  
a Gomory. Všechny staré prameny 
včetně Bible odkazují na to, že se 
katastrofa stala v oblasti Mrtvého 
moře, proto archeologické průzkumy 
směřovaly právě tam. Byly objeveny 
pozůstatky velkého městského 
osídlení, které by podle polohy 
mohlo historickým záznamům 
odpovídat. Nacházejí se zde  
i geologické útvary – solné sloupy, 
které mnohým připomínají lidské 
postavy. Podle stop a stavu odkrytých 
nálezů se odborníci snažili zjistit, co 
bylo příčinou tak rozsáhlé zkázy. Byl 
vyloučen sopečný výbuch. Po něm 

následuje požár, jeho stopy se 
však nenašly. Zamítnuto bylo 
i zemětřesení. Překvapení 
přinesly rozbory geologických 
vzorků. Ukázaly, že města 
byla zničena obrovským 
žárem a složení vzorků 
neodpovídá pozemskému 
původu. Vědci se kloní  
i k hypotéze, že zde došlo  
k výbuchu vesmírného tělesa, 
podobně jako u tunguzského 
meteoritu. Bádání pokračuje, 
archeologové se snaží.
Nám tento příběh zanechal 
přirovnání, která se všechna 
vztahují k označení něčeho 
špatného. Sodoma-Gomora    
 – pro nevhodné chování na 
hranici slušnosti. Koukat jak 

Lotova žena a stát jako solný sloup  – 
být ochromen pohledem na něco 
nepříjemného, na zkázu. Mnozí jsme 
tak stáli při pohledu na výsledky 
zničující síly tornáda či povodní. A dnes 
nevěřícně sledujeme válečné zprávy...

P. S.
A co se stalo s dívkami ze začátku 
příběhu? Obě se za ty mládence  
z trampu provdaly, mají za sebou  
i zlaté svatby. O čem však tenkrát hoši 
s babičkou mluvili, je stále tajemstvím.                                                                                                                                      
                                                  
                                                       Text: M. Hrubá 
                                                Kresba: P. Linduška

Víte, co to je...?  
               Sodoma a Gomora, Lotova žena a solný sloup



Stalo se v Litovli

• 20 let
Arcidiecézní charita Olomouc otevřela 15. května 
2002 pobočku Charita Litovel s působností  
v litovelské farnosti. Její předsedkyní jmenovala 
Ing. Ludmilu Zavadilovou. 

• 5 let
První porevoluční starosta Litovle 
Mgr. František Geschwinder se narodil 
20. prosince 1932 v Hněvotíně. Vyučil se 
soustružníkem v národním podniku Sigma 
Lutín a zde pracoval až do r.1952. Současně 
navštěvoval večerní strojní průmyslovou školu, 
ve studiu pak pokračoval na strojní fakultě ČVUT  
v Praze a na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. 
V roce 1957 nastoupil jako učitel matematiky  
a fyziky na jedenáctiletce, pozdější SVVŠ v Litovli. 

Přes 20 let pracoval v krajském výboru pro fyzikální 
olympiády jako korektor a v ústředním výboru  
v sekci pro návrhy příkladů fyzikálních olympiád. 
Kromě toho aktivně sportoval, v mladších letech 
hrál závodně kopanou a stolní tenis, později šachy, 
v osmdesátých letech se stal předsedou šachového 
oddílu v Litovli. Jeho vystupování v době sovětské 
invaze mu přineslo normalizační postihy. Roku 
1971 byl přeložen na odborné učiliště městského 
stavebního podniku v Olomouci, po roce se dostal 
na gymnázium ve Šternberku. 
Litovelská škola byla pro něj uzavřena, nicméně 
kontakt s Litovlí nepřerušil. V závěru r. 1989 
patřil k zakladatelům Občanského fóra a za 
toto hnutí byl také zvolen do zastupitelstva  
a pak r. 1990, po éře předsedů národních výborů, 
prvním starostou Litovle. Zůstal jím do konce 
volebního období r. 1994. Zemřel před pěti lety  
31. května 2017.                                                Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Přání

Vzpomínka

Dne 9. května oslaví 88. narozeniny 
paní Marie Grejtovská z Litovle. 

Do dalších let jí celá rodina přeje pevné zdraví, 
hodně štěstí a spokojenosti. 
Mámě Tě všichni moc rádi, 

zůstaň tu dlouho mezi námi. 
Dcera s manželem, vnučky s rodinami

Dne 22. května by se krásných 100 let 
dožila paní Květa Zerbsová. 
Vzpomíná na ni vnuk Martin.

Jaroslav Navrátil 
zemřel 7. dubna 
2022. Narodil se 
o 89 let dříve do 
hospodářství na 

Kapli pod Kosířem, 
vyučil se v Lutíně a následně odešel do nově 
vznikajícího podniku Papcel, kde navrhoval 
výrobu papírenských strojů. V Litovli spolu  

s manželkou, dcerou a okruhem přátel prožil 
radost šedesátých let, hrál volejbal a vedl 
volejbalistky, zahrádkařil poblíž bývalých 

garáží sanitek a následně vyluštil nespočet 
křížovek a vyřezal téměř 90 betlémů. Kvůli 

potížím s koleny poslední dekádu příliš 
nevycházel, a přece stále měl v pokynech  
i v dobré mysli zahradu u svého rodného 
domu, kde kdysi stával mohutný ořech.   

Čas běží svým tempem, nedbá 
na naše radosti, starosti ani 
plány. Nejdřív doplním naše 
minulé akce.
Dne 22. března se výšlapu pod 
vedením paní Věry Spurné zú-
častnilo 14 seniorů.  Počasí jim 
přálo po trase z Příkaz, Lhoty 
nad Moravou, Šargounu až do 
Litovle. Trasa měřila 14 km.
Ve čtvrtek 31. března se na 
tanečním odpoledni sešlo 89 
seniorů. Předsedkyně Krajské 
rady seniorů Milena Hesová 
poděkovala třem členům Samosprávy za je-
jich práci a popřála k osmdesátým narozeni-
nám. Miroslav Fendrych, Milada Faltusová 
a Jaroslava Köhlerová měli radost z  krás-
ných dárkových košů.
První dubnový den proběhla akce Moudrá 
sovička – práce s  chytrým telefonem. Paní 
Hana Tomková seznámila 14 seniorů s dal-
ším využitím telefonu.
Dne 7. dubna nás paní Jana Absolonová ze 
Skrbeně seznámila s novou technikou zdo-
bení velikonočních vajíček. Celkem 15 seni-
orek mělo z práce radost.
Jaké další akce připravujeme ? Hned 3. květ-
na se bude konat zájezd do termálních lázní 
Velké Losiny, odjezd v 8.30 hod. Na 12. květ-

na plánujeme besedu s  panem Jaroslavem 
Skálou na téma Novinky v pravidlech silnič-
ního provozu v klubovně DPS od 15.00 hod.
Od 16. do 20. května nás čeká zájezd do Ma-
ďarska.
Zmíníme i akce KRS Olomouckého kraje: 
5.–10. června se koná táborová škola Če-
kyně, 12.–17. června taktéž táborová škola 
Čekyně, 23. června sportovní hry seniorů na 
hřišti Lokomotivy v  Olomouci, 31. srpna– 
5. září – Tatry, 6. září – Babička roku, 17. říj-
na republiková Babička roku, 15.– 21. října 
Trenčianske Teplice.
Radujte se z jarní přírody a vybírejte z velké 
nabídky seniorských akcí. 

Foto: M. Pinkava, text: mf

Oznámení

Ze společnosti 
Svatby
2. 4.  Zdenka Rosí z Bouzova 
                a Ladislav Hausknecht z Bouzova
2. 4.  Martina Valterová z Tvorovic
  a Miroslav Klug z Ostravy

Odešli
18. 3.  Zdeňka Kočí z Litovle (66 let)
18. 3. Jan Holczer z Červenky (76 let)
20. 3.  Gustav Tlolka z Litovle (68 let)  
22. 3.  Jan Němec z Litovle (81 let)
  1. 4.  Marie Dvořáková z Litovle (89 let)
  8. 4.  Jiří Matečka z Litovle (86 let)
11. 4.  Jindřich Jan Faksa z Unčovic (81 let)
18. 4.  Amálie Čamková z Litovle (85 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

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  

INZERCE

Zahradnictví Vykydal, Žerotínova 282, 
nabízí balkónové květiny, letničky, trvalky, 
sazenice košťálovin a plodových zelenin, 
sazenice drobného ovoce a bylinky. 
Otevírací doba: 9–12, 14–17 hodin.



ROZMANITOSTI / 9

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Nejmilejší, nejpevnější přátelé duše – Knihy. Emily Dickinson
V knihách je více pokladů než mohou najít piráti na ostrově pokladů. Walt Disney

Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých. G. B. Shaw

Smrt na kůru – Dalibor Vácha
Román ukazuje přípravu k li-
kvidaci nacistického smrtihla-
va, peklo, které se rozpoutalo 
po jejím provedení, nebo apo-
kalyptickou závěrečnou bitvu  
v kostele v pražské Resslově ulici. 
Současně však nezapomíná na 
klaustrofobickou atmosféru vy-
volanou německými represemi 
a na nezměrné hrdinství všech 
těch, kteří parašutistům pomá-
hali a ve své většině za to zaplati-
li vlastními životy i životy svých 
rodin.

Opona – Ondřej Hübl
Román Opona je existenciální 
dystopií s prvky mysteriózní-
ho thrilleru. Hlavní hrdina — 
úspěšný majitel firmy zabývající 
se umělou inteligencí — si ob-
jedná rodinný zájezd do doby 
nejtužšího stalinismu, aby svou 
dceru vyléčil z jejího levičáctví. 
Pořádající agentura slibuje zažít 

50. léta, tedy politické procesy, 
kolektivizaci zemědělství, otroc-
kou dřinu v dolech i budovatel-
ské divadelní hry.

Jestli to řekneš…– Gregg Olsen
Kniha Jestli to řekneš… je mu-
čivou a srdcervoucí výpovědí 
obětí čirého zla – a příběhem jak  
o něm, tak o svobodě a spravedl-
nosti, které si Nikki, Sami a Tori 
vybojovaly s nasazením života. 
Navždy sestry, oběti už nikdy víc 
– objevily světlo v temnotě, díky 
němuž se staly tím, čím jsou dnes 
– houževnatými ženami, milují-
cími, milovanými a kráčejícími 
dál svou cestou.

Výpravy do divočiny – David 
Attenborough
Žijící legenda a průvodce sérií 
Zázračná planeta z produkce 
BBC, sir David Attenborough, 
vypráví příběh začátku své ka-
riéry přírodovědce, dokumen-

taristy a populari-
zátora. V roce 1954 
se mladému Davidu 
Attenboroughovi 
naskytla životní pří-
ležitost. Cestovat po 
světě, hledat vzácná, 
stěží polapitelná zví-
řata pro londýnskou 
zoologickou zahra-
du a zároveň celou 
expedici zachytit 
pro pořad BBC Vý-
prava za zvířaty.

Zrádné mlhy – Kathe-
rine Arden
Po tragické ztrátě 
nachází jedenác-
tiletá Ollie útěchu 
pouze v knihách. 
Když tedy v lese 
potká šílenou ženu, 
která se chystá hodit jednu 
do vody, o ničem nepřemýš-
lí. Vytrhne jí knihu z ruky  
a utíká pryč. V deskách útlého 
svazku nachází mrazivý pří-
běh o dívce Beth, dvou brat-
rech, kteří se do ní zamilovali,  
a podivné dohodě, kterou uza-
vřeli s „usměvavým mužem“.

Pirátský guláš – Neil Gaiman
Pan John McRumm je lodní ku-
chař, pirát... a ta nejzvláštnější 
slečna na hlídání, jakou jste kdy 
viděli. Jednomu chlapci a jeho 

sestře se obyčejný večer změní 
ve změť neobyčejných příhod, 
když jim rodiče místo slečny 
na hlídání přivedou piráta s há-
kem místo ruky a s ním i celou 
drsnou lodní posádku!

Tajná mise šotka Mařínka – Ilo-
na Fišerová
Tiskařský šotek Levík rád  
a dobře mění napsaná písmen-
ka a číslice nejen na plakátech  
v metru či v mobilech...
Přejeme pěkné květnové čtení!

os
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Již dávno není pravdou, že by 
studium bylo vyhrazeno jen 
mladým lidem do určitého věku. 
Univerzita třetího věku při Uni-
verzitě Palackého v Olomouci je 
dokladem toho, že studovat se 
dá i v pokročilejším věku. To, jak 
studium probíhá a co vše studen-
ty čeká, nám přiblížila Milada 
Šnajdrová, metodička vzdělávání 
na U3V.

LN: Univerzita třetího věku. Co 
si čtenáři pod tímto pojmem mají 
představit?
MŠ: Univerzita třetího věku 
(U3V) je součástí celoživotního 
vzdělávání. Poskytuje starším 
občanům vzdělávání na nejvyšší 
možné, tedy univerzitní, úrovni, 
ale jde o zájmové vzdělávání. 
Výuka má charakter osobnost-
ního rozvoje, nikoliv profesní 
přípravy, a nezakládá tedy nárok 
na vysokoškolský titul. Účast-
ník U3V nemá status studen-
ta univerzity. Přijetí ke studiu 
není vázáno na žádné přijímací 
zkoušky. 
Konkrétně Univerzita třetího 
věku při Univerzitě Palackého 
v Olomouci je nejstarší univer-
zitou svého druhu v naší repub-
lice, vznikla již v roce 1986 jako 
první v tehdejším Českosloven-
sku. Postupně se stala nedílnou 
součástí vzdělávacích a spole-
čensko-kulturních aktivit Uni-
verzity Palackého. 

LN: Jaký cíl si U3V klade?
MŠ: Naším cílem je předávat 
nejnovější vědecké poznatky, 
vědomosti od vrcholových aka-
demických přednášejících, ale 
formou, která je pro seniory při-
jatelná – často tedy výuka probí-
há interaktivně a v uvolněné at-
mosféře. Univerzita třetího věku 
nabízí seniorům kvalitní napl-
nění volného času a kromě zís-
kávání nových dovedností také 
navazování nových přátelství. 

Účastníci často mluví o tom, že 
výuka je pro ně společenskou 
událostí. Účast na výuce v  his-
torických budovách univerzity 
doplňuje zážitek ze vzdělání.

LN: Co všechno U3V nabízí svým 
studentům? Jaká je nabídka kurzů?
MŠ: Na nabídce programů pro 
U3V se podílí všechny fakul-
ty Univerzity Palackého, takže 
máme skutečně širokou nabídku 
témat. V  příštím akademickém 
roce 2022/2023 budeme otevírat 
programy o historii od archeo-
logie přes dějiny středověku až 
po moderní české a světové dě-
jiny.
Také nabízíme dějiny výtvarné-
ho umění – opět od středově-
ku po umění 20. století a velmi 
atraktivní dějiny lidové kultury 
na Hané. Hudbě se věnuje pro-
gram s živými klavírními ukáz-
kami, který probíhá v  nádher-
ném prostředí Kaple Božího těla 
v Konviktu.
Na Lékařské fakultě UP už 
mnoho let probíhá program na 
medicínská témata a nově jsme 
otevřeli program praktického 
využití léčivých bylin.
Oblíbené jsou programy věnu-
jící se psychosociálním studiím, 
tématům ochrany práv a ev-
ropskému právu či křesťanství.  
A také přírodním vědám, ze-
jména botanice a zoologii.
Věnujeme se zdravému životní-
mu stylu a pohybovým aktivi-
tám, nově budeme otevírat pro 
zdraví kurz tai-chi pod vedením 
rehabilitačního pracovníka. Za-
jímavé jsou i kurzy první pomo-
ci a praktické rady o prevenci 
kriminality od majorky Policie 
ČR.
Velký zájem je o asijská témata, 
přibližující kulturu jednotlivých 
zemí i například čínskou kuchy-
ni. Stejně oblíbené jsou kurzy 
digitální fotografie.
Nabízíme také lekce angličtiny 

a němčiny zacílené na seniory  
a jejich potřeby komunikace 
v cizím jazyce.
Anotace jednotlivých programů 
najdou zájemci na našem webu: 
u3v.upol.cz/pro-zajemce/

LN: Jak probíhá vzdělávání – pre-
zenčně, dálkově, přes PC?  
MŠ: Výuka probíhá pouze pre-
zenčně. Distanční výuku jsme bo-
hužel byli nuceni realizovat v době 
největšího ohrožení covidem. Se-
nioři s ní ale nebyli příliš spoko-
jení, protože druhotným efektem 
výuky je právě jejich setkávání, 
kontakt s přáteli. Z tohoto důvodu 
naše U3V nerealizuje ani online 
výuku.
Naše programy probíhají ve vše-
dní dny většinou mezi 9. a 17. 
hodinou, dvě výukové hodiny, 
tedy 90 minut, zhruba jeden-
krát za 14 dní. Jednotlivá témata 
se učí v  budovách příslušných  
fakult.

LN: Jak dlouho studium trvá  
a jak je zakončeno? Studium je 
zdarma či se platí?
MŠ: Nabízíme dvouleté, jednole-
té a jednosemestrální programy. 
Dvouleté studium absolvent za-
končí závěrečnou písemnou prací 
v  rozsahu 3–5 stran a osvědčení 
převezme na promoci. V jedno-
letém odborném programu mají 
účastníci povinnost vypracovat 
kratší semestrální hodnocení  
a osvědčení si přebírají na slav-
nostním setkání s vedením U3V a 
svým garantem. Jednosemestrální 
programy jsou zakončeny předá-
ním osvědčení na poslední výuce 
a absolvent také musí vypracovat 
semestrální hodnocení. Žádné 
zkoušky na U3V nejsou, přesto si 
účastník má možnost zapisovat 
své zápočty a splnění úkolů do 
stejného indexu, jaký mají řádní 
studenti Univerzity Palackého.
Ano, studium se platí. Cena se po-

hybuje kolem 700 Kč za semestr 
(cca 7 dvouhodinových lekcí).

LN: Komu byste takovéto studium 
doporučili? Kdo se tedy může při-
hlásit?
MŠ: Univerzita 3. věku je určena 
všem lidem nad 60 let věku nebo 
s přiznaným invalidním důcho-
dem, s minimálně středním vzdě-
láním. Zveme k  nám všechny 
seniory, kteří se chtějí ještě něco 
nového dozvědět, oprášit si staré 
vědomosti a na akademické půdě 
se setkávat se stejně naladěnými 
vrstevníky. Vyšší věk není důležitý, 
naši účastníci mají i 90 let, rozho-
dující je mládí ducha.
Přihlášky jsou dostupné také na 
našem webu v sekci Pro zájemce 
a lze nám je zaslat i e-mailem na 
u3v@upol.cz, jen je třeba připo-
jit vlastnoruční podpis. Anebo 
je přinést k nám do kanceláře na 
Křížkovského 10. Další kontakty 
a úřední hodiny jsou na našich 
webových stránkách.

LN: Jsou Vašimi studenty spíše 
ženy nebo muži? Dá se obecně 
říci, kdo se v tomto věku chce dál 
vzdělávat či kdo to naopak pova-
žuje za zbytečné?
MŠ: Máte pravdu, na Univerzitu 
3. věku chodí převážně ženy a ti, 
kteří chtějí smysluplně využívat 
volný čas, dozvídat se nové in-
formace. Někteří zájemci mají 
z  počátku obavu, jestli výuku 
na univerzitě zvládnou, ale jak 
už jsem uvedla, jde o zájmové 
vzdělávání, byť realizované vy-
soce erudovanou formou.
Především se na našich progra-
mech schází senioři, aby se v kul-
tivovaném prostředí setkávali se 
spolužáky z minulých běhů a aby 
nacházeli nové přátele.

LN: Děkujeme Vám za rozhovor  
a přejeme hodně studentů!
MŠ: Já také moc děkuji.          red.

Studovat se dá kdykoli. Představujeme Univerzitu třetího věku.
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Já vim, máte dneská ve aji já iny 
starosti, než znovo a znovo do 
nekonečna omilat, če poslóchat stokrát 
omlety, ale nedá mně to, abech se eště 

– snaď jož naposlede – na maló chvilko 
vrátil k právě doznivajici pandémiji 
koronaviro. Ožele sme si s ňó všeci 
dosť a dosť a nekeři ledi na tem bele 
e špatně. Bele sice e takovi, keři si na 
dva dni lehle a vepotile se a na třeti 
deň zas spravedlevě šupale do rachote, 
test netest, ale ti, co si to chorobo 
doopravde ožele, vijó, že s tém previtem 
néni žádná sranda. Já mosim řict, že 
e dež moje děcka a vnóčce si to take 
prodělale, tak kupodivo já ani moja 
manželka sme neměle to štěsti. Vlastně 
neštěsti. Ta moja dělá ve zdravotnictvi  
a každé deň s kovidovéma pacientama 
přecházela a vlastně pořáď přecházi 
do kontakto. Ale asi kvulevá temo 
je imunni. A tó imunitó mě, meslim, 
nakazela. No – néni to tak óplně 
pravda. Já pro svó imunito poměrně 
dosť dělám. Tajak dež má přejit 
jakákoliv epidémija skřipke, v televize 
nám o tem povijó a já do a cpo do sebe 
vitamine. Váženi, vitamine só pro naše 
tělo nepostradatelny. Néni to fráza.  
A že tech vitaminu tělo potřeboje! Celó 
škálo! Je jich na skoro celó abecedo. 
Tak třeba Áčko. Vite, že je duležeté 
na oče? Dež nemáte dosť vitamino A, 
ošeroslepnete. To znamená, že kromě 
poledne vidite celé deň blbě. Nedé Bože, 
dež je zataženo. To nemáte z celyho dňa 
nic, protože ste šeroslepi. Já dež citim, 
že to přecházi, hneď do a křáp křáp, 
chróstám mrkvo. V ni pré teho Áčka 
je hodně. A než jo skřápo, hneď vidim 
lepše. Dočtl sem se, že tento vitamin 

obsahoje aji zeli a kél. To pak je 
léčba! Zahodim mrkvo a narvo 
se vepřem – knedlem – zelim. 
Přebetek vitamino A pak vede 
k obezitě a já so teho zářném 
přékladem. A nebo Béčko. Ten 
je duležeté, abe nám správně 
fungoval metabolizmus. Dež 
ten nefungoje, sme lazaři. 
Proto se durazně doporočoje 
do sebe rvat Béčko ve velkym. 
No ja, ale přendete do lékárne a než 
veslovite, že chcete riboflavin, če 
kyselino pantothenovó, tož lékárnik 
zavře. Pomoc je ale lehči, než beste si 
meslele. Béčko pré je névic v pivě. Bode 
to tak, protože třeba v litě, dež licó 
komáři, keři vitamin B nesnášijó, že 
jim pré smrdi, tak člověka, keré se vraci 
z hospode nalité jak žok, nedžignó. On 
jak se poti, tož to pivo de ven pórama 
a tem potvorám pisklavém tak smrdi, 
že radš dó inde. Béčko má ale vedléši 
óčenek. Smrdite pak aji manželce, kerá 
ale naopak o to vic na vás pišti, ale s tém 
pichánim je to jak o komáru. A navic 
to vesvětlováni, že ste bele celé večir 
sice v hospodě, ale vlastně ve špitále. 
One to nechápó. Nélepši vitamin na 
imunito a pro celkovy zdravi je ale bez 
diskuzi Céčko. O tem nemosim skoro 
nic vekládat. Je všode, kde se podiváte, 
a má se jest co néčasťéš. Takže jediny, 
co nám ho muže znechotit, je fakt, že je 
to kyselina askorbová, což nezni vábně. 
Céčko do sebe névic naperete v šépkách 
a v rybizo. Citróne a pomeranče só 
take dobry, ale v brokolice je ho vic. 
Takže moja rada: Dež jož máte ževot 
tak veselé, že to vic nende, sednite  
k televize a žvékéte šépke. Bodete sice 

pár dni mět křevó hobo od té keselosti, 
ale vésledek stoji za to. Bodete zdravi jak  
sviňa. Debe se stalo, že to přeťápnete 
a snite tech šépku nebo rybizo nejak 
vic, nemosite se bát, protože přebetek 
vitamino C se velóči močó. Nandó se 
répali, keři řeknó: „To viš, že ja, já 
bodo drtit rybiz a mandarinke mně 
zhnijó. To radš zežero vic jich, než bech 
šil obirat šépkovy keře.“ A máte pravdo, 
jenom to doplněni vitamino bode 
trvat dyl. Mám eště jedno rado. Ešle je 
Céčko v ovoco, jako že je, proč nespojit 
přijemny s ožetečném? Přece existoje 
tolik ovocnéch nápoju, co se přijemňéš 
dostávajó do organizmo – šlehovica, 
meruňkovica, jabkovica, hroškovica, 
mirabelkovica, rynglovica a já nevim 
jaká eště -vica. Já so teho ten nélepši 
přéklad, jak to krásně fungoje. Lejo to 
do sebe celó to dobo pandémije a jak 
řikám, eště sem tó ludró neonemocněl. 
A co vic: Před nástopem kovido sem 
občas mival skřipko, če angino nebo 
všelejaky viróze, ale od té dobe, co 
si poselojo organizmus vepálenym 
ovocem, so zdravé. Fyzicke určitě, 
mentálně nevim. To posódite ve, až 
tento článek dočtete nebo doposlócháte.

Petr Linduška

Vitamine

Až do 27. května můžete navštívit ve výstavních prostorách 
Turistického informačního centra Litovel výstavu Retro pře-
nosné televizory. Unikátní sbírka televizorů z celého světa 
soukromého majitele pana Ladislava Kohla z Pňovic je  
k vidění od pondělí do pátku od 8 do 17 hod. a v sobotu 
od 9 do 15 hod. Vstupné dobrovolné. Nenechte si ujít tuto 
jedinečnou sbírku a navštivte nás. Kolektiv MK Litovel.
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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

• JAK SE NEZBLÁZNIT, KDYŽ ŽIVOT NEJDE TAK, JAK JSME ZVYKLÍ
středa 4. 5. od 16.00 hodin
Přednáška Mgr. J. Haldy pro rodiče. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem.
 Cena: jednotlivci 150 Kč, manželský pár 200 Kč.

• POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA
neděle 8. 5. od 8.00 hodin, Staroměstské nám. v Litovli
Prodej výrobků MC RYBIČKA – výtěžek je určen na podporu projektů MC, tvořivé 
dílničky pro děti, malování na obličej.
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• 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.
 
• 5.–26. 5.    PAVLA A JAROSLAV LOUNOVI
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., 
SO 10–13 hod.
Výstava obrazů, vernisáž proběhne ve středu 4. 5. v 17 hodin.

• úterý 10. 5.    KINO: CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaná dobrodružná komedie, promítání pro školní družiny a veřejnost.

• úterý 10. 5.    KLAVÍRNÍ RECITÁL MATYÁŠE NOVÁKA – náhradní 
termín za 22. 3. 2022
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Koncert vítěze řady národních a mezinárodních soutěží. Díky mimořádné-
mu harmonickému cítění, širokému repertoáru a vynikající úhozové tech-
nice patří Matyáš Novák k nejperspektivnějším pianistům své generace. 
Koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 12. 5.    JELEN 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 490 Kč, na místě 550 Kč.
Koncert české akustické hudební skupiny hrající tzv. roots music, písně  

z vlastní tvorby vycházející z populární hudby, jako je country, folk, blues.

• úterý 17. 5.    MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Alešem Hámou, Petrem Motlochem, Nelou Boudo-
vou, Terezou Kostkovou a Michaelou Sejnovou/ Lucií Okonovou.

• pátek 20. 5.    KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Hrají: Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír, Václav Petr – violoncello.  
Koncert v rámci KPH.

• úterý 24. 5.    KINO: JEDINĚ TEREZA
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Romantická komedie s Veronikou Khek Kubařovou a Igorem Orozovičem 
v hlavních rolích.

PŘIPRAVUJEME: 
11. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Ready 
Kirken, Tomáš Klus a další, více informací na www.hanackebenatky.eu)
23. 6. PŘENDITE SI SPLKNÓT (zábavný pořad v  hanáckém nářečí) 
červenec–srpen LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO NA DVORKU MK
8.–11. 7. LETNÍ KINO (Kinematograf bratří Čadíků na náměstí Př. Otakara)

Změna programu vyhrazena.

Bernard a Phillippe 
jsou nejlepší přátelé, 
a přece tolik rozdílní. 
Bernard pracuje na 
skvělém postu v ro-
dinném podniku své 
ženy Nelly. Doplácí 
ale na svou vášeň suk-
ničkáře. Svou milenku 
dokonce přivede do 
jiného stavu. Kdyby se 
o tom dozvěděla jeho 
manželka, přišel by  
o všechno. Proto po-
žádá o pomoc svého 
kamaráda Phillipea, 
dobráka od kosti, kte-
rý žije spořádaně se svou přítel-
kyní Alicí a nemá peněz nazbyt. 
Tím se roztáčí vynalézavý kolo-
toč situací a zápletek, na jehož 
konci není vůbec jisté, zda se Phi- 
llippeovi nezhroutí jeho vztah  
s Alicí a zda Bernardovi všechny 
jeho lži neprojdou…
Komediální archetyp hravého 
lháře, který se dokáže vykroutit 
i ze zdánlivě bezvýchodných si-
tuací a vymýšlí si s takovou in-
tenzitou, jako by to byl skutečně 
zažil, migruje světovou drama-
tikou od antiky přes Alarcóna, 

Corneille, Goldoniho až právě 
po Érica Assouse, který svou 
inteligentní a důvtipnou kome-
dii Můj nejlepší kamarád napsal  
v roce 2011.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, 
Nela Boudová, Tereza Kost-
ková, Michaela Sejnová/ Lucie 
Okonová. Divadelní představe-
ní můžete vidět ve Velkém sále 
Záložny 17. května od 19 ho-
din. Vstupné v  předprodeji od  
350 Kč. Vstupenky zakoupíte 
v Turistickém informačním cen-
tru Litovel.                               MK

Můj nejlepší kamarád
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Croodsovi: Nový věk
Za to, že jsou Croodsovi tro-
chu zaostalí, může nepochybně 
táta Grug. Ten se držel hesla 
„Všude dobře, v jeskyni nejlíp“, 
a bránil tak ostatním v osob-
ním rozvoji. Když konečně pře-
konali strach a Grugův odpor, 
zjistili Croodsovi, že svět může 
být báječným místem k životu, 
když máte kliku a narazíte na 
nějaký ten úrodný a bezpečný 
plácek. Po mnoha našlapaných 
kilometrech a řadě příjemných 
i nepříjemných zážitků Crood-
sovi takové místo našli. Mělo jen 
jednu nevýhodu. Žila na něm 
jiná rodina – Lepšíkovi. Už je-

jich příjmení napovídá, že jsou 
na trochu jiné civilizační úrovni 
než viditelně zaostalí Croodso-
vi. Vynalézavý Fíla Lepšík, hla-
va rodiny, zajistil svým blízkým 
komfort, o jakém se Croodso-
vým ani nesnilo. I díky tomu je 
jeho rodina milá, vlídná a přá-
telská a plně připravená přivítat 
Croodsovi ve svém stromovém 
domě, kde mají kromě mnoha 
vymožeností i pravěkého před-
chůdce televize. Z historie víme, 
že když na sebe narazí různě 
vyspělé civilizace, nevyhnutel-
ně to mezi nimi začne skřípat.  
A skřípe to i mezi Croodsovými 
a Lepšíkovými a je to slyšet na 

míle daleko. To skří-
pání dosáhne až za 
vysokou zeď, kterou 
Lepšíkovi vybudo-
vali, aby se ochránili 
před nebezpečím, 
které tam číhá. Jenže 
žádnou zeď neposta-
víte tak, aby byla ne-
překonatelná, a tak 
je dost možné, že se 
hrubá síla neotesa-
ných Croodsů ještě 
bude náramně hodit.

Jedině Tereza
Tomáš (Igor Orozo-
vič) s Terezou (Ve-
ronika Khek Kuba-

řová) prožívali lásku 
jako z učebnice. Po-
znali se na střední, 
přeskočila mezi nimi 
jiskra a pak už to jen 
doutnalo a hořelo. 
Po vysoké spolu zů-
stali v Praze. Mete-
orolog Tomáš získal 
skvělou práci tele-
vizního moderátora 
počasí, a Tereza se 
(zatím neúspěšně) 
snaží rozjet výrobu 
a prodej ručně šitých 
bot. Kdy se to zadrh-
lo? Na Štědrý den, 
když Tereza přistih-
la polosvlečeného 
Tomáše v domněle choulostivé 
situaci s populární televizní mo-
derátorkou (Emma Smetana). 
Prekérní chvilku by sice Tomáš 
mohl celkem racionálně vy-
světlit, kdyby k tomu ale dostal 
příležitost... „Usmiřovačku“ mu 
překazí neplánovaný pobyt na 
policejní stanici, a když se ko-
nečně dostane domů, narazí na 
prázdný byt a výzvu, aby se sba-
lil a odstěhoval.
Tomáš se nechce vzdát bez boje, 
rád by Terezu obměkčil nějakým 
velkým romantickým gestem, 
jenže už nějak vyšel ze cviku. 
Naštěstí má kamaráda Karla 
(Matouš Ruml), filmového fa-

natika, který má jednoduché ře-
šení – proč se neinspirovat scé-
nami ze slavných romantických 
filmů? Jenže Tomáš záhy pozná, 
že to, co stoprocentně fungu-
je na filmové hrdinky, nemusí 
nutně fungovat i v šedivé realitě. 
Třeba když provedení pokulhá-
vá, nebo když se do cesty připle-
te charismatický fotograf (David 
Matásek), který se o Terezu zají-
má víc, než je zdrávo. Jedině Te-
reza je romantická komedie plná 
trapasů a omylů, která názorně 
dokládá, že boj o lásku může být 
někdy neuvěřitelná šichta, zvlášť 
když vám život dává jednu facku 
za druhou.                                MK

Animované dobrodružství pro děti a romantika pro dospělé

Klavírní trio České filharmonie 
vzniklo z dlouhodobé spoluprá-
ce našich skvělých předních só-
listů. Jiří Vodička a Martin Kasík 
jsou v komorní hudbě letitými 
partnery a spojení s koncertním 
mistrem violoncell Václavem 
Petrem dalo vzniknout tomuto 
komornímu uskupení.

Jiří Vodička
Už v dětství na sebe upozornil 
vítězstvími v mnoha soutěžích.  
V roce 2002 získal první cenu na 
mezinárodní houslové soutěži 
Beethovenův Hradec a v témže 
roce i cenu pro nejlepšího účast-
níka houslových kurzů Václava 
Hudečka. V roce 2004 si titul 
absolutního vítěze odnesl také  
z prestižní mezinárodní houslo-
vé soutěže Louise Spohra kona-
né v německém Výmaru. V roce 
2008 si přivezl první a druhou 
cenu ze světově proslulé soutě-
že Young Concert Artists, která 
probíhala v Lipsku a v New Yor-
ku. Ve svých 14 letech byl mi-

mořádně přijat na vysokou ško-
lu (Institut pro umělecká studia  
v Ostravě) do třídy renomo-
vaného pedagoga, profesora 
Zdeňka Goly. V roce 2007 zde 
uzavřel studium magisterským 
titulem.  Pravidelně vystupuje 
jako sólista s mnoha význačný-
mi českými i zahraničními or-
chestry. Je dlouholetým sólistou 
předního čínského orchestru 
Wuhan Philharmonic Orchestra. 
V roce 2014 natočil pro Supra-
phon kritikou pozitivně přijaté 
debutové sólové album „Violi-
no Solo“, které obsahuje jedny 
z nejtěžších skladeb pro sólové 
housle. 

Martin Kasík
Patří k nejvýraznějším osob-
nostem české hudební scény. 
Kritika i veřejnost oceňují jeho 
tvořivý, poetický přístup k in-
terpretaci, kterým zachycuje 
náladu okamžiku, duchovní 
přesah a mimořádnou bohatost 
a proměnlivost nálad.  Vítězství 

v soutěži Pražského jara 1998 
a Young Concert Artists v New 
Yorku 1999 mu otevřelo cestu 
na světová pódia. Pod taktovkou 
známých dirigentů vystoupil 
s  mnoha orchestry. Pravidelně 
spolupracuje s Českou filhar-
monií a Symfonickým orches-
trem hl. m. Prahy FOK, s nimiž 
uskutečnil koncertní turné po 
Japonsku a USA. Martin Kasík 
se mimo svou koncertní činnost 
věnuje pedagogické práci na 
AMU v Praze a Pražské konzer-
vatoři. Je uměleckým ředitelem 
Chopinova festivalu v Marián-
ských Lázních. 

Václav Petr
Řadí se mezi nejvýznamnější 
české violoncellisty své genera-
ce. Je semifinalistou mezinárod-
ní violoncellové soutěže Grand 
Prix Emanuel Feuermann  
a vítězem 70. ročníku prestižní 
soutěže Pražské jaro. Soutěžní-
mi úspěchy na sebe upozorňo-
val ostatně již od dětských let. 

Ceny si odnášel z mnoha soutě-
ží. Účinkoval s  orchestry u nás  
i v zahraničí. V neposlední řadě 
se neúnavně věnuje komorní 
hře. Od roku 2009 je členem 
Klavírního kvarteta Josefa Suka, 
se kterým získal první cenu  
v soutěži komorních souborů 
v italském Val Tidone, stejně 
tak v soutěži komorních sou-
borů Salieri - Zinetti a v jedné 
z nejprestižnějších soutěží pro 
komorní soubory s klavírem 
„Premio Trio di Trieste“. S Kla-
vírním kvartetem Josefa Suka 
pravidelně vystupuje jak v Če-
chách, tak v zahraničí. V říjnu 
roku 2013 vyhrál Václav Petr 
konkurz na post koncertního 
mistra violoncell v České filhar-
monii. Ve svých 24 letech se tak 
stal jedním z nejmladších kon-
certních mistrů v historii České 
filharmonie.    
Koncert můžete navštívit v pátek 
20. května od 19 hodin v Koncert-
ním sále MK Litovel.                   
                                                         MK

Klavírní trio České filharmonie
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INZERCE

Co školy chtějí, potřebují a jaké 
jsou pro ně v  tuto chvíli reálné 
dotační možnosti a příležitosti, 
vyplynulo z  jednání se zástupci 
škol, které ve čtvrtek 7. dubna 
uspořádala na fortu v  Křelově 
MAS Moravská cesta. Konzul-
tace, jíž se většinou účastnili 
ředitelky a ředitelé škol z území 
MAS, vyplynula z koncepce pro-
jektu Místní akční plán vzdělá-
vání III. 
Informace o dotačních možnos-
tech a příležitostech představila 
předsedkyně MAS Julie Zen-
dulková. Projektová manažerka 
Veronika Ondřejová poté účast-
níkům objasnila, jak mají vyplnit 
tabulky investičních priorit nutné 
k aktualizaci strategického rámce. 
Pohovořila rovněž o šablonových 
projektech pro neziskovky, o ša-
blonových projektech pro školy, 
které již běží, i o nově připravo-
vaných Šablonách I pro mateřské  

a základní školy. Učitel ze ZŠ 
Horka nad Moravou Jiří Škaro-
hlíd předvedl kolegům novou 
pomůcku nazvanou Terénní mate-
matický batoh, jež slouží k rozvoji  
a aplikaci vědomostí z matemati-
ky v  terénu. Nechyběly ani aktu-
ální poznatky o integraci a vzdě-
lávání ukrajinských dětí, o nichž 
hovořila ředitelka litovelské ZŠ 
Jungmannova Eva Hrachovcová.
Ke zpestření programu přispěla 
prohlídka fortu s  jeho správ-
cem Romanem Prokešem. No-
vinky, které pro děti připravilo 
olomoucké Sdružení D, s  nímž 
MAS dlouhodobě spolupracuje, 
představila Bára Meda Řezá-
čová. Další aktivity přichystala 
podle Elišky Beckertové pro 
nejmladší generaci i firma NOE, 
jejíž textilní hračky se hono-
sí certifikátem značky HANÁ  
regionální produkt®. 

Marie Šuláková, PR manažerka

O novinkách a dotacích se zástupci 
 škol dozvěděli na fortu Tak toto už dávno v moderní gast-

ronomii neplatí. Dnes se klade dů-
raz především na kvalitu potravin, 
nové způsoby zdravého vaření  
a skvěle vypadající podávané jídlo.
Všechny způsoby zpracování po-
travin se učí již žáci na ZŠ v rámci 
praktických činností v předmětu 
Příprava pokrmů. Naši žáci mají 
tento předmět zařazen do výuky 
v  sedmém ročníku. Ale s  nadše-
ním vaří i mnohem mladší žáci 
z  prvního stupně a předškolní 
třídy. V letošním roce se podařilo 
vybavit kuchyňky novým nádo-
bím, novými indukčními sporáky 
a myčkou na nádobí, což je jak pro 
děti, tak pro učitele daleko kom-
fortnější a samozřejmě i bezpeč-
nější. Vyučující těchto předmětů 
mimo jiné dbají také na to, aby se 
děti dozvěděly i o úplně nových 
trendech v  oblasti gastronomie, 
například nápojové.

Rozvíjející se, nové a vcelku ještě 
mladé obory gastronomie jako 
baristika a barmanství jsou pro 
děti mnohdy úplnou neznámou. 
Proto jsme ve spolupráci se SOŠ 
Litovel připravili projekt s  ná-
zvem Nejen jídlem živ je člověk, 
abychom jim tyto obory předsta-
vili. Za spolupráce studentů ško-
ly a jejich vedoucího praxe pana 
Bc. Zdeňka Jančího si žáci měli 
možnost prakticky vyzkoušet 
přípravu některého nealkoholic-
kého míchaného nápoje jako Ko-
řeněná hruška nebo Coco drink. 
Učili se zacházet s šejkrem. Také 
si vyzkoušeli připravit dobré  
cappuccino a espresso. Děti byly 
velmi spokojené a hezky se od-
poledne pobavily. SOŠ Litovel 
děkujeme za velice pěkný a pří-
nosný zážitek.

Koordinátorka projektu 
Mgr. Renata Šinclová

Hlad je nejlepší kuchař?

                 
Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou 
telefon: 585 378 345 e-mail: info@slunakov.cz 
www.slunakov.cz 

Den tvořivých rukou 

 Výroba dřevěného přívěsku 

 Vaření na ohni 

 Hmatová poznávačka 

 Hravá stanoviště 

sobota 21. května, 10–15 hodin 
 

Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun      
u Litovle – Unčovice 138 
 
 
 
 
Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. 
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Místní části informují, co se u nich děje

Jarní ruch na Nové Vsi. Mezinárodní den žen jsme oslavily začátkem března roznosem 
kytiček, Velikonoce byly po dvouleté pauze ve znamení klapačů a vrkačů. 

Badatelská výuka
Se třídou 7. A jsme se 23. března 
vydali na Třesín a do okolí Mlad-
če. Vždyť přece krajina kolem nás 
je naše laboratoř, v  ní můžeme 
zkoumat, hledat, porovnávat a zís-
kávat informace o všech částech 
světa kolem nás. Výprava byla 
zaměřena především na krasové 
tvary a terénní archeologii. Díky 
panu inženýru Urválkovi žáci 
pronikli to tajů rozpoznávání po-
zůstatků lidské činnosti v terénu  

a dozvěděli se řadu informací  
o dějinách okolí svého bydliště. 
Dozvěděli se, jak člověk v dějinách 
proměňoval tvář krajiny, či využí-
val nebo pro své potřeby upravo-
val přírodní tvary. V krasovém re-
liéfu se naučili identifikovat závrty, 
dozvěděli se, jak vznikly i k čemu 
je zdejší obyvatelé často používali, 
poznali způsob vzniku krápníku 
či prozkoumali jednu ze zdejších 
jeskyní. Během cesty se žáci věno-
vali práci s mapou a orientačními 

body v terénu. Víte, jak je Mladeč 
pro světovou archeologii důležitá? 
My už ano.             PhDr. Jan Hercik

Noc s Andersenem
Po dvouleté přestávce jsme opět 
mohli uspořádat pro děti z dru-
hých a třetích ročníků akci „Noc 
s  Andersenem“. Noční dobro-
družství prožívaly nejen děti  
v České republice, ale i na Slo-
vensku, v Polsku, Velké Británii 
a dalších zemích po celém svě-
tě. Organizátoři této velké akce 
vždy nabídnou témata spojená 
s  různými výročími, kterým se 
můžeme během noci věnovat. 
My jsme se letošní ročník roz-
hodli věnovat spisovateli Jarosla-
vu Foglarovi, od jehož narození 
letos uběhne už 115 let. Dlouho 
očekávaná noc proběhla z  1. na  
2. dubna. 
Děti se během nočního dobro-
družství seznámily s  osobností  
a myšlenkami pana Foglara. Jeho 
parta Rychlých šípů nás dokonce 
osobně přišla navštívit a každý 
z nich pomáhal jedné z pěti vy-
tvořených pracovních skupinek 

v plnění zapeklitých úkolů. Spo-
lečně jsme si připomněli odkaz 
skautingu; především spolupráci 
mezi lidmi, úctu a lásku k sobě, 
bližnímu i přírodě. Přestože 
počasí nepřálo venkovním ak-
tivitám, zazpívali jsme si i u „tá-
boráku“ připraveného ve třídě. 
Nečekali jsme, že děti znají tolik 
trampských písniček a že je s ta-
kovou radostí budou i zpívat. 
Vrcholem každé naší noci ve 
škole se stala stezka odvahy po-
temnělou školou. Ani letos tomu 
nebylo jinak. Cesta osvětlená 
svíčkami se závěrečným pod-
pisem na postavě pana Foglara 
probrala i ty, kteří už únavou ote-
vírali ústa. Na dobrou noc jsme 
si ještě poslechli pár Anderseno-
vých pohádek a pak už se tělo-
cvičnou zaplněnou karimatkami 
a spacáky ozývalo sice unave-
né, ale spokojené oddechování. 
Nadšené tváře dětí ráno potvrzo-
valy, že se akce opět povedla. My 
se zase těšíme na příští rok a další 
ponocování s Andersenem. 
            Organizátorky Noci s An-
dersenem – PA, PS, PI, NM, RS

Střípky z Jungmanky
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Školní rok pomalu, ale jistě smě-
řuje ke svému závěru. Zname-
ním blížícího se konce (snad ne 
do slova a do písmene) jsou vždy 
písemné části maturitní zkoušky. 
Naši maturanti letos po deseti le-
tech, kdy byla slohová práce stejně 
jako tzv. didaktický test pod tak-
tovkou Cermatu, vybírali z témat, 
která navrhli vyučující, a z nichž 
volil nakonec ředitel školy. Kromě 
studia je ale pořád čas na zábavu 
a spojení příjemného s užitečným. 
Příkladem takového spojení může 
být připomenutí března jako mě-
síce knihy, které originálně pojala 
se svou vyučující českého jazy-
ka třída sekunda. Naším cílem 
je žáky na nižším gymnáziu tzv.
rozečíst, ukázat jim, jak pestrý, 
obohacující, zábavný a kouzelný 
je svět literatury a že čas stráve-
ný s knihou nikdy není ztracený.  
A až k tomuto poznání dojdou 
(neděláme si ambice že všichni, 
ale každý nadšený čtenář se počí-
tá), pak dokáží docenit i „klasiku“, 
kterou je třeba přečíst (přelouskat) 
k ústní části maturitní zkoušky. 
Máme obrovské štěstí, že proto, 
abychom strávili s žáky hodinu 
v krásném prostředí, nemusíme 
nikam jezdit, stačí vyjít před dveře 
gymnázia. 
S koncem proticovidových opat-
ření jsme také navázali na dlou-
holetou tradici navštěvování ve-
černích divadelních představení 
s učiteli českého jazyka a výchov. 
Tuto naši aktivitu jsme zastřešili 

vznikem divadelního klubu. Jen 
za první čtvrtletí tohoto roku jsme 
navštívili tři divadelní představení 
– každé naprosto jiné, každé v ně-
čem originální. 
Jaro je také dobou konání kraj-
ských kol soutěží. Kdo sleduje 
facebookové stránky naší školy, 
tomu nemohl uniknout fakt, že 
naši žáci v konkurenci velkých 
gymnázií Olomouckého kraje ni-
jak nezaostávají – a musíme kon-
statovat, že tím mnohdy překvapí  
i sami sebe. Není špatné čas od 
času strávit čas na „konkurenční“ 
škole, aby si tuto skutečnost uvě-
domili. Ještě než se rozloučíme  
s tímto školním rokem, čekají na 
naše žáky sportovní kurzy, po ně-
kolika letech návrat majálesu (le-
tos v komornější podobě) a samo-
zřejmě ústní maturitní zkoušky, 
které vždycky přijdou dříve, než 
studenti čekají.  Lenka Viktoříková

Jaro na litovelském gymnáziu

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

pořádá

Pobytový tábor v Cakově
Léto jako z pohádky

Termín: 10.–16. července 
Cena: 4 000 Kč

Cena pro osoby s potřebou asistenta: 5 290 Kč
V ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný

režim, personální a zdravotní zabezpečení,
materiál a odměny. 

Doprava tam i zpět vlastní! 
 

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

 
 

 

SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO, MĚSTO LITOVEL, MUZEUM LITOVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soutěž dvoučlenných družstev mužů a žen v silových 
disciplínách 

 
 
Sobota   21. 5. 2022 
Venkovní a vnitřní prostory sportovní haly  

ZŠ VÍTĚZNÁ LITOVEL  
 
 

Program:  
10:00 zahájení 
10:10 první část soutěže 
11:45 přestávka 

- exhibice Honza Stoklasa 
- exhibice Jiří Tkadlčík 
 mistr světa i Evropy v powerliftingu,  
 nejsilnější muž světa do 105 kg  

12:00 druhá část soutěže 
14:00 vyhlášení výsledků 
 

 
 
 

 
 
 

www.gustavfristensky.cz Akci finančně podpoří 

Dům dětí a mládeže Litovel
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Po 5 letech se překážkový závod 
Spartan vrací zpátky do morav-
ského města Litovel. Oblíbená 
lokalita známá především díky 
typickým a oblíbeným aspektům 
tohoto závodu – hodně bahna  
a vody na trati. 
Závod se koná 17.–19. června. 
Účastníci se mohou těšit na 
pestrý program, kde si každý 
najde to své. Jaké konkrét-
ní typy závodů se konají? Jako 
první v pátek večer odstartu-

je noční Hurricane Heat 4HR 
– 4hodinový týmový drill pod 
vedením zkušených trenérů, 
který prověří jak fyzickou, tak 
psychickou odolnost jedince  
a především schopnost pracovat 
v týmu. V sobotu se pokračuje 
závodem Sprint – 5 km a 20 
překážek, Charity závodem  
a dětským závodem. V neděli 
běžce čeká závod Super –  
10 km a 25 překážek a opět 
dětský závod. 

Každého závodníka v cíli čeká 
finisherská medaile, unikátní 
tričko, může se těšit na profe-
sionální fotografie přímo z tratě  
a především získá nezapome-
nutelné zážitky. Motto závodů 
Spartan zní: „Pochopíš až v cíli“. 
Statisíce lidí po celém světě už 
pochopili, přidejte se k nim právě 
v Litovli. Spartan je závod pro 
každého bez rozdílu. Nezáleží, 
zda někdo denně běhá, nebo se 
chce překonat, zažít něco nového 

nebo uběhnout svých prvních  
5 km. Stačí trocha odhodlání po-
stavit se na start. 
Po celou dobu bude pro závodníky  
i fanoušky dostupné bohaté zázemí 
ve festival areálu, kde bude k dis-
pozici občerstvení, Spartan ob-
chod se suvenýry, stánky partnerů  
a velké podium, na kterém vás 
budou celým víkendem provádět 
moderátoři. Zváni jsou tedy  
i diváci, kteří chtějí podpořit své 
blízké, nebo pouze zažít atraktivní 
sportovní podívanou. 
Přijďte si zasportovat či zafandit, 
zažít jedinečnou atmosféru a en-
ergii Spartan komunity. Vykročte 
z komfortní zóny. Těšíme se a vi-
díme v Litovli!
Překážkový závod Spartan 
kombinuje běh v různorodém 
terénu a překážky, například 
ručkování, šplh na laně, nošení 
těžkých břemen či plavání. Jedná 
se o komplexní závod, který 
otestuje vaši sílu a vytrvalost. 
Hlavní cíl závodů je přimět 
lidi k pohybu a umožnit jim 
nevšední sportovní zážitek. Více 
na: https://cz.spartan.com/cs či 
FB Spartan Race Czech Republic.       
          Tisková zpráva z 31.3. 2022

Bahno, překážky, zábava aneb Spartan se vrací do Litovle

Po dvouleté odmlce se v  sobo-
tu 9. dubna uskutečnil v Lito-
vli 22. ročník taneční soutěže  
„O erb města Litovel“ kterého se 
zúčastnilo 21 tanečních souborů.  
Na soutěži bylo možné zhlédnout 
celkem 61 tanečních vystoupení 
různých stylů.
Soutěžilo se ve věkových ka-
tegoriích BABY, MINI, DĚTI  
A JUNIOR. Na vystupujících 
dětech bylo vidět nadšení a ra-
dost z  toho, že své nacvičené 
choreografie mohou konečně 
ukázat na veřejné soutěži. Pro ně-
které děti to bylo vůbec poprvé.  
Bylo skvělé vidět krásné kostýmy, 
slyšet nadupanou hudbu a vidět 

plnou sportovní halu tanečníků  
a diváků. 
V dnešní době, kdy se pořád děje 
něco podivného, je potřeba dělat 
dětem i dospělým radost, aby-
chom nezapomínali, že občas je to 
na světě i v pořádku. 
                          Kolektiv DDM Litovel 

Taneční soutěž O erb města Litovel
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Šipky. Toto slovo je v posledních 
letech u nás stále více populární. 
A to nejen mezi mladými, ale  
i těmi staršími. Někdo si občas 
hodí pár šipek s  přáteli u piva 
jen tak pro zábavu, a pak jsou 
tu lidé, kteří tu hru berou přece 
jen trochu vážněji. Zúčastňují 
se turnajů, hrají zápasy v rámci 
nějaké ligy a snaží se hrát nejen 
pro zábavu. A do této skupiny 
patříme my, šipkařské družstvo 
Klikaři Litovel.
Naše družstvo vzniklo v  roce 
2018, kdy jsem dal dohromady 

několik skvěle hrajících kamará-
dů, se kterými jsem chodil často 
hrát elektronické šipky (též zva-
né softy). Sepsali jsme soupisku 
hráčů, vymysleli název a poté 
jsem nás přihlásil do 3. ligy Unie 
šipkových organizací Olomouc-
kého kraje. Hrací základnou se 
nám stala Pivnice pod Svato-
jánským mostem, kterou nám 
poskytl majitel pan Ing. Ihnát 
Martin hrající za druhé tamní 
šipkařské družstvo Moravans 
Litovel. A tím vlastně započala 
naše, teď už čtyřletá, cesta v ofi-

ciální ligové 
soutěži. Hned 
v  prvním roce 
se nám zadařilo  
a my se mohli 
na konci se-
zóny radovat 
z  poháru za  
3. místo v 3. lize 
Olomouckého 
kraje. V  říjnu 
2019 jsme za-
žádali město 
Litovel o po-

skytnutí finanční dotace za úče-
lem pořízení sportovních dresů 
a rovněž jsme podali i žádost 
o dovolení umístit na dres erb 
města. Všem našim žádostem 
bylo ze strany města vyhověno, 
a tímto bych chtěl za celý tým 
městu velice poděkovat. V roce 
2020 jsme postoupili do 2. ligy.  
Bohužel pak ovšem následovalo 
několik vln pandemie covidu  
a s  tím se pojila i různá vlád-
ní nařízení, která přerušila na 
nějaký čas naše aktivity. Nyní 
dohráváme sezónu. Zbývá nám 

odehrát poslední čtyři zápasy  
a momentálně útočíme na prv-
ní tři příčky v  žebříčku 2. ligy. 
Pokud se nám podaří zbýva-
jící zápasy vyhrát, můžeme se 
letos opět radovat z  poháru. 
V  létě bychom rádi uspořádali 
již druhý ročník Open turnaje 
v  elektronických šipkách v  Piv-
nici pod Svatojánským mostem. 
První ročník o putovní pohár se 
tam uskutečnil před dvěma lety 
a sklidil velký úspěch. Děkuje-
me všem, co nás podporují. Ať 
to lítá.                      Klikaři Litovel

Představujeme šipkařské družstvo Klikaři Litovel

106.8 FM   R-OL

ČESKÉ PÍSNIČKY,  
KTERÉ SI ZAZPÍVÁTE 

Celý květen soutěž  
o digitální rádia

INZERCE
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Házenkáři a florbalisté z Tatra-
nu Litovel ukázali, že nežijí jen 
sportem, ale že jim není lho-
stejné ani naše životní prostředí. 
Zorganizovali hned tři úklidové 
akce. V sobotu 2. dubna druž-
stvo mladších žáků oddílu há-
zené v počtu 12 osob uklízelo 
lokalitu Hvězda, kde sesbírali 
150–200 kg odpadu, což činilo 

asi 20 pytlů, a další rozměrněj-
ší věci. V neděli 3. dubna se asi 
20 dobrovolníků z florbalového 
oddílu pustilo do úklidu oko-
lí cyklostezky Litovel – Víska  
a polní cesty Litovel – Naso-
bůrky. Dohromady sesbírali cca  
200 kg odpadu. Nasbírané od-
padky pak po zprostředkování 
Odborem životního prostředí 

(Pavel Kurfürst) odvezly Tech-
nické služby Litovel. Třetí úklid 
provedli házenkáři v průběhu 
dubna v areálu hřiště na Soko-
lovně. Tam sesbírali odpadky  
z travnaté plochy zanechané po 
činnosti veřejnosti. Dále uklízeli 
kolem plotu podél ul. Studentů, 
kde odpadky zanechávají zřejmě 
kolemjdoucí po přilehlém chod-

níku. Kromě pomoci samotnému 
životnímu prostředí sportovci při-
spěli také k environmentální vý-
chově mládeže, neboť většina dob-
rovolníků byly právě děti a mládež.  
A ohlasy od dětí i jejich rodičů to 
jen potvrzují.  Fotografie z úklidu 
najdete na www.florbal.tatranlito-
vel.cz nebo www.hazena.tatranli-
tovel.cz.                                   rš, js

Sportovci z Tatranu Litovel se zapojili do akce Ukliďme Česko

Děvčata z týmu Mažo-
retky Linetbells Lito-
vel se zúčastnila kva-
lifikačního kola České 
mažoretkové a twir-
lingové federace, které 
se konalo v Prostějově, 
dosáhla tam skvělých 
výsledků a postoupi-
la na Mistrovství ČR,  
které se bude konat  
v květnu v Čáslavi. Koncem dub-
na nás ještě čekalo  postupové kolo 
asociace CMA, které se konalo  
v Olomouci.
Máme radost, že děti opět mohou 
vystupovat na soutěžích, velmi si 
to užívají a když je výsledek ještě 
oceněn medailovou pozicí, je to to 
nejlepší, co si můžeme přát. 
A jak se mažoretky umístily? Zde 
je přehled:
• mini kadetky 1. místo 

• kadetky 2. místo 
• juniorky 1. místo 
• seniorky A 1. místo
• seniorky B 2. místo
Dominika Popel-
ková – sólo děti –  
1. místo, Sofie Jergo-
nová – sólo junior – 
1. místo, Radka Ma-
záčová – sólo junior 
– 2. místo, Daniela 

Slouková – sólo senior – 2. mís-
to, Johana Štaffová –  sólo seni-
or – 1. místo, Ester Holadová a 
Aneta Poledníková –  duo junior 
– 1. místo, Barbora Zlámalová  
a Johana Štaffová – duo senior –  
1. místo.
Našim mažoretkám děkujeme 
za výborné výsledky a přejeme 
hodně štěstí do dalších soutěž-
ních klání.

 Mažoretky Linetbells Litovel z.s.

Postup mažoretek na Mistrovství ČR

Dne 16. dubna se uskutečnilo fi-
nále jarní ligy starších přípravek 
ve fotbale, kde se probojovala 
obě mužstva starších přípravek 

TJ Tatran Litovel. Finále 
ročníku narození 2011 se 
uskutečnilo v  Nákle, kde 
naše přípravka pod vede-
ním R. Webera obsadila 
5. místo. Ročník narození 
2012 pod vedením D. Za-
vadila na turnaji v  Olo-
mouci za účasti SK Sigma, 
FK Šternberk, FC Dolany 
porazil všechny soupeře  
a stal se vítězem jarní ligy 
ve své kategorii.
Tatran Litovel – SK Sigma 

Olomouc 6-5
Tatran Litovel – FC Dolany  7-3
Tatran Litovel – FK Šternberk 5-2

Milan Spurný

Úspěch starších přípravek

Sázení nové lípy u Gymnázia Jana Opletala na místě skáceného buku. Ak
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