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Vážení spoluobčané!
Následující měsíce budou pro nás 
všechny v  Litovli a v  okolí velmi 
náročné. Je nutné ale myslet na 
budoucnost, i když to bude, mírně 
řečeno, o nervy. 
Jsem rád, že se podařilo, 
po mnohaletých interven-
cích vedení města, přesvěd-
čit Olomoucký kraj k opravě 
silnice II/449, která již byla v ně-
kterých úsecích v havarijním stavu.  
V letošním roce Olomoucký 
kraj pokračuje druhou etapou  
a investuje do opravy průtahu dal-
ších cca 112 mil. Kč. 
V současné nelehké době vnímáte 
dění ve světě – energetická krize, 
válka na Ukrajině, inflace... Nač 
tedy čekat? Je nutné investovat  
a kdy jindy, než teď a co nejrych-
leji!!! Budoucnost s  investicemi 
není  vůbec stabilní a nikdo z nás 
nemá křišťálovou kouli, aby vě-
děl, co bude přesně za rok. Bylo 
by jistě pohodlnější ve volebním 
roce dělat jen líbivé věci a ne-
provokovat společnost. To by ale 
bylo chybné rozhodnutí. Rozvoj 
města se nemůže zastavit a vě-
řím, že všichni to vnímáte stejně. 
Je však potřebné, abych Vás in-
formoval o tom, co nás tedy  
v dopravě čeká – tak hurá do toho. 

Ve městě Litovel pokračují od úno-
ra 2022 opravy silnice II/449. In-
vestorem akce je Olomoucký kraj. 
V současné době je v plném prou-
du výstavba nového mostu u Billy. 

Akce pokračuje dle stanoveného 
harmonogramu s  ukončením  
30. června letošního roku. Je  to 
nedodělek z roku 2021, kdy z dů-
vodu změny technologie výstavby 
mostu musela být realizace přelo-
žena na 1. pololetí letošního roku.
Celá rekonstrukce ale dále pokra-
čuje a v  současné chvíli probíhá 
dolaďování etap roku 2022. Budou 
se týkat dvou úseků, a to od okruž-
ní křižovatky „U Modré hvězdy“ po 
konec Litovle směr Červenka a dále 
od okružní křižovatky na ul. Olo-
mouckou po Unčovice. 
Hned na počátku se stavba do-
stala do tříměsíčního skluzu 
vyvolaného problémy s výbě-
rovým řízením. Úplná uza-
vírka od okružní křižovatky  
„U Modré hvězdy“ po konec města 
směrem na Červenku bude rozdě-
lena na dvě etapy. 
• 1. etapa v termínu od 20. 6. do 31. 
8. 2022 
Úplná uzavírka silnice (mimo vo-
zidel stavby a dopravní obsluhy 
– MVS a DO) od kruhového ob-
jezdu „U Modré hvězdy“ po vjezd 
k bývalému Motelu Bábek. V mís-
tě křižovatky ulic Uničovská – K. 
Sedláka – Loštická bude postaven 
nový kruhový objezd. 
• 2. etapa v termínu od 1. 9. do 20. 
12. 2022 
Nový kruhový objezd bude ote-
vřen. Uzavírka bude dále od 
vjezdu k Motelu Bábek po konec 
města – úplná uzavírka MVS  
a DO. 

Chodníky a cyklostezky kolem 
opravovaných komunikací budou 
bez omezení v provozu. Objízdná 
trasa pro osobní a nákladní au-
tomobily povede přes Tři Dvory, 
Pňovice na Uničov, z Uničova na 
Medlov, Královou a Červenku. 
Objízdná trasa pro autobusy bude 
zajištěna po provizorních trasách.

V termínu květen–říjen 2022 
bude město Litovel provádět 
opravu ulice Novosady. Celá ulice 
dostane jiný charakter.  Nebu-
de to jen  prostá oprava povrchu 
komunikace, ale budou vybu-
dována i nová parkovací stání  
v celé ulici Novosady od křižo-
vatky ulice Žerotínovy až k ulici 
Severní. Vybudují se nové chodní-
ky, upraví vjezdy k nemovitostem  
a nové veřejné osvětlení s měst-
ským rozhlasem. O přesném prů-
běhu stavby a omezeních, která 
budou pro obyvatele představovat, 

vás budeme informovat 
na webových stránkách, 
Facebooku města, popř.  
v Litovelských novinách. 
Krajská a naše akce měly 
na sebe původně navazo-
vat, ale z důvodu zpoždění 
krajské akce se zahájení 
obou bohužel na min.  dva 
měsíce střetne. Město ale 
již má vše vysoutěženo  
a finančně pokryto a ne-
chceme se kraji opět pod-
řizovat. Připomínám, že 
v r. 2021 vracelo město Li-
tovel dotaci na opravu uli-
ce Čihadlo, kterou nebylo 

možno realizovat právě z důvodu 
změn v etapách krajské akce. Ne-
házejme ale flintu do žita. Vše se,  
i když s problémy, zvládne, a bu-
deme mít opravené silnice.  

Oprava dalšího  úseku Unčovice – 
Litovel bude rozdělena na dvě etapy 
(úseky). 
• 1. úsek povede od okružní křižo-
vatky na Olomouckém předměstí 
v Litovli po vjezd do Rozvadovic. 
Úsek bude uzavřen od 1. 7. do 30. 9. 
Objízdná trasa pro vozidla pouze 
do 12 t povede přes Náklo, Střeň 
a Pňovice. Bude zřízena náhradní 
zastávka Unčovice rozcestí naproti  
McDonaldu směr Olomouc. Pro 
vozidla nad 12 t bude objízdná 
trasa upřesněna. Pro zachování 
obslužnosti  Chořelic bude zruše-
na jednosměrka a upraven nájezd 
na okružní křižovatku. 
• 2. úsek od křižovatky u Roz-
vadovic po nájezd na dálnici  
u Unčovic bude probíhat v  ter-
mínu od 1. 10. do 30. 11. 2022.  
V tomto termínu bude úsek úplně 
uzavřen. 
V letošním roce dojde rovněž  k 
rekonstrukci silnice  Haňovice 
– Myslechovice. Opět je to akce 
Olomouckého kraje, ale město 
Litovel se na ní spolupodílí. Před 
vlastní opravou komunikace 
bude opravena dešťová kanali-
zace a následně chodníky a au-
tobusový záliv včetně zastávky. 

Vážení občané, děkuji a musíme 
to vydržet i opravit. 

Viktor Kohout, starosta města

Slovo starosty o dopravní situaci ve městě Litovel 

Křižovatka ulic Uničovská, Loštická, K. Sedláka, kde letos vznikne nový kruhový objezd.

Ulice Novosady dostane nový charakter – nová parkovací stání, chodníky, osvětlení ad.
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Sbírka Charita pro Ukrajinu
Dosavadní výše vybrané částky 
je 131  443  897 Kč (aktuální ke 
dni 16. května). Z  výše uvedené 
celkové částky tvoří 194 049 Kč 
výtěžek vybraný prostřednictvím 
28 zapečetěných kasiček v průbě-
hu března a začátkem dubna 2022 
ve 21 obcích Litovelska. Vybraná 
částka byla odeslána na centrální 
účet (55660022/0800). Výtěžek 
sbírky pomůže lidem zasaženým 
válkou zajistit základní životní po-
třeby.  Všem dárcům děkujeme za 
podporu.

Pouť na Starém městě
V neděli 8. května proběhla opět 
po dvouleté pauze pouť na Starém 
městě u kostela sv. Filipa a Jakuba. 
Přálo nám počasí, sluníčko 
všechny vytáhlo ven, a tak tady od 
rána až do pozdního odpoledne 
proudily davy lidí. Charita ve 
spolupráci s  Římskokatolickou 
farností a KDU-ČSL připravila 
opět bohatý program. Kromě 
tradičních pouťových atrakcí bylo 
možné si poslechnout vystoupení 
Hanácké mozeke nebo vystoupat 
na kostelní věž a vidět tak naše 
město jinak než z  věže radnice. 

Děti měly možnost vyrobit 
maminkám v  charitní dílničce 
přáníčko ke Dni matek, zaskákat 
si na našem skákacím hradě nebo 
si nechat od našich šikovných 
dobrovolnic namalovat obrázek 
na obličej. Rodiče se mohli při 
čekání na své ratolesti občerstvit 
dobrotami z udírny, nebo si vybrat 
nějaké drobnosti v  charitním 
stánku. Odpoledne v  kostele při 
tradičním koncertě vystoupili 
žáci ZUŠ Litovel. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě této 
akce a také všem, kteří podpořili 
práci Charity v Litovli.

Charita Litovel

Co se děje na Charitě Litovel?

Už o víkendu 17.–19. června 
se po 5 letech vrací Spartan 
do Litovle. Ikonická lokalita 
známá především bahnitou 
trasou. Ideální pro nováčky, 
ale prověří i ostřílené běžce. 
Přijměte naše pozvání a buďte 
u toho s námi. Na Spartan 
víkendu v Litovli čeká všechny 
zúčastněné pestrý program  
s několika výjimečnými událost-
mi a novinkami. První netradiční 
věc je, že se začíná již v pátek večer. 
Víkend odstartuje 4hodinová tý-
mová výzva s názvem Hurricane 
Heat, jejíž účastníci budou pod 
vedením trenérů prověřeni jak 
po fyzické, tak psychické stránce. 
V sobotu ráno se pokračuje závo-
dem Sprint – 5 km a 20 překážek, 
následuje dechberoucí Spartan 
Special pro handicapované děti, 
a dětský závod, který startuje  
v pravé poledne. Dále je na pro-
gramu charitativní závod Spar-
tan Charity, díky kterému máme 
spolu s iniciativou Nova pomáhá 
možnost finančně pomoci dětem 
se svalovou dystrofií. Po setmění 
přichází na řadu novinka ve 
světě Spartan, a to noční závod 
Sprint – 5 km a 20 překážek.  

V neděli běžce čeká závod Super –  
10 km a 25 překážek a opět 
dětský závod.
V sobotu i  neděli program startuje 
již v 8 hodin ráno vedle Loděnice  
u koupaliště. Rádi bychom upo-
zornili na zvýšený počet osob, 
zejména v okolí Loděnice. Také 
je třeba počítat s hustší dopravou 
v celém městě. Tímto obyvate-
le Litovle žádáme o trpělivost  
a shovívavost. Zároveň je srdečně 
zveme na tento sportovní víkend. 
Ať už jako závodníky, fanoušky 
či diváky. O bohatý program 
v zázemí závodu se postarají 
naši moderátoři, stánky našich 
partnerů či samotní závodníci 
na trati. Přijďte s námi zažít tento 
unikátní víkend. Zasportovat si, 
zafandit, nasát sportovní atmos-
féru a energii Spartan komunity. 
Těšíme se na vás!   
                                   Tisková zpráva

Zveme na Spartan víkend
Máme za sebou 3. kolo stále 
oblíbenější akce 10 000 kroků, 
kterou vyhlašuje Partnerství 
pro městskou mobilitu z. s. Tato 
výzva má za cíl motivovat lidi  
k pohybu, neboť chůze je nejpři-
rozenější pohyb, který prospívá 
nejen našemu tělu, ale i mys-
li. Celorepublikově se do této 
výzvy zapojilo bezmála 12 977 
účastníků, kteří dohromady na-
chodili/naběhali 2 308 015 km.
Za město Litovel (včetně ORP) 
se tentokrát aktivně zúčastnilo 
33 soutěžících, kteří mezi se-
bou mohli porovnávat své vý-
sledky hned v několika nových 
různých kategoriích, ať už např. 
podle věku, BMI, zda byli muž 

či žena, dítě či senior…
Na prvních 3 místech se umístili:
1. Svoboda Lumír (728 km)
2. Hlaváček Jaroslav (611 km)
3. Planička Josef (452 km)
Diplomy a odměny byly výher-
cům za přítomnosti vedení měs-
ta slavnostně předány v pondělí 
16. května v Turistickém infor-
mačním centru Litovel. Vítě-
zům srdečně blahopřejeme!
Město Litovel „soupeřilo“ i v ka-
tegorii měst celé ČR a v počtu do 
10 000 obyvatel se umístilo na 
krásném 15. místě.
Všem, kteří se do této výzvy při-
hlásili děkujeme za účast a v říj-
nu se můžete těšit na další kolo.
Sportem ke zdraví!    TIC Litovel

Výzva 10 000 kroků má své vítěze

Víkend 21. a 22. května patřil 
oslavám 100. výročí založení So-
kolovny v místní části Unčovice. 
Sobotní program byl zahájen 
po 15. hodině místostarostou 
města Mgr. Lubomírem Brozou.  
O své vzpomínky na Sokola  
a sport se krátce podělil i pan 
František Navrátil z Březového. 
Poté se slova ujal p. MVDr. Fran-
tišek Špruček, který všechny pří-
tomné seznámil s historií Sokola 
a přiblížil monumentální stavbu 
z ptačí perspektivy. Večer patřil 
zábavě – vystoupil Stracené ráj  
a Motors. Program pokračoval  
i v neděli vystoupením Nákelan-
ky, Kaster Litovel, MŠ Unčovice  
a Sokolek Unčovice.

Sokol a Sokolovna Unčovice
Tělocvičná jednota Sokol Un-
čovice byla založena brzy po 
vzniku Československa. Několik 
unčovických občanů bylo členy 
již dříve v litovelské a později ná-
kelské jednotě a také v jízdním 
odboru Sokola s názvem Záporož. 
Činnost se projevovala propaga-
cí sokolské myšlenky, chozením  
v slavnostních krojích, cvičením 
a jízdou k různým slavnostem  
v okolí. V letech 1922–1923 posta-
vila místní záložna velkým nákla-
dem Osvětový dům a Sokolovnu.
Dne 28. května 1922 se konala 
slavnost položení základního ka-
mene k Sokolovně. O více než rok 
později, 11. a 12. srpna 1923, se 

konalo slavnostní pře-
dání Sokolovny. O tý-
den později jako dokon-
čení slavnosti otevření 
Sokolovny se zde hrálo 
první divadlo – historic-
ké drama Probuzenci. 
Za poslední roky zde 
město investovalo ne-
malé finanční prostřed-
ky na opravu střechy, 
topení, nových oken  
a fasády.                        red.

Oslavy 100 let unčovické Sokolovny
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Otevření nového Muzea har-
monik v  prvním patře Záložny 
na náměstí v Litovli jsme zase 
o něco blíže. Již 15. června se 
mohou návštěvníci těšit na ex-
pozici prezentující velkou část 
největší středoevropské sbírky 
tahacích harmonik. (Více o ote-
vření píšeme na str. 13.) Krásnou  
a úctyhodnou sbírku pana Jiřího 
Sedláčka nabylo město darem na 
konci minulého roku. Nezasvě-
ceným se může zdát, že se celá 
záležitost táhne už dlouho. Z po-
hledu laika ano, ale není to jen 
tak! Sbírce evropského významu 
je třeba věnovat náležitý čas. Ptá-
te se proč?
Kromě toho, že nám tuto sbír-
ku může závidět České muze-
um hudby Národního muzea 
v  Praze, je zde ještě fakt, že 
součet nástrojů převyšuje také 
jiné velké sbírky středoevrop-
ských muzeí. Ta nejbližší se 
nachází na severu Polska ve 
městě Kościerzyna nebo v tro-
chu vzdálenějším  Trossingenu, 
ležícím v německém Bádensko-
-Württenbersku. Nejmoderněj-
ší expozici akordeonů najdete 
v Castelfidardu, tzv. Mekce ital-
ských výrobců harmonik ležící 
v  italské provincii Ancona, asi  
1 200 km od Litovle. Jistě již chá-
pete, že na sebe vedení města, 

Městský klub i Muzeum Litovel 
vzalo velkou zodpovědnost. Na 
to, abychom mohli vykřičet do 
světa, že v  malém moravském 
městě bude něco tak výjimečné-
ho, je třeba čas.   
Říkejte si tomu osud, konstela-
ce hvězd nebo shoda náhod, ale 
faktem je, že slavnostní otevření 
nového muzea harmonik spadá 
na rok, kdy tento hudební ná-
stroj slaví velké kulaté výročí. 
Od doby, co svět spatřil první-
ho z  předchůdců současného 
akordeonu, uplynulo celých  
200 let. 
Vývoj harmoniky můžeme 
vztáhnout ještě dál do minu-
losti. Počáteční princip vydá-
vání zvuku u frikčních hudeb-
ních nástrojů lze totiž spojit už  
s vynálezem průrazných jazýč-
ků. A v tomto bodě se dá odkázat  
i na staročínský nástroj zvaný 
Šeng pocházející z  poloviny  
1. tisíciletí př. Kr.  Podstata to-
hoto nástroje spočívala ve vzdu-
chové komoře, kterou tvořila 
vysušená vydlabaná dýně. Vlo-
žené bambusové píšťaly byly za-
končeny kovovými jazýčky, kte-
ré rozechvíval proud vzduchu. 
Horní otvor píšťal byl uzavírán, 
čímž se docílilo různých tónů.   
V  Evropě se s mechanismem 
průrazných jazýčků setkáváme 
na počátku 17. století.  Další 
úspěšné snahy o mechanizaci 
zvuku se dají sledovat v  prů-
běhu 18. století, kdy dochází  
k sestrojení tzv. automatofonů.  
Nosičem melodie byl v  jejich 
případě hrací válec. Tyto hrací 
strojky můžete mimochodem 
vidět ve stálé expozici litovelské-
ho muzea „Od hracího strojku 
k modernímu gramofonu“. 
V  historickém měřítku je po-
jem harmonika často zavádějí-
cí.  Řada nástrojů vzniklých na 
přelomu 18. a 19. století se tak 

jmenuje, ale s dnešní harmoni-
kou ve smyslu akordeonu ne-
mají mnoho společného. Repre-
zentativním příkladem nástroje 
nesoucího jméno harmonika 
byla skleněná harmonika, ně-
mecky „Glasharmonika“. Pro 
ukázku je zde nástroj z počátku  
19. století z  digitalizované sbír-
ky londýnské konzervatoře (Royal 
College of Music London), který 
je k  vidění v mezinárodní data-
bázi hudebních nástrojů [online]  
MIMO-international.com.
Vynález tahací harmoniky je 
přisuzován Christianu Fried-
richu Ludvigu Buschmannovi 
(1805–1864), který v Berlíně   
r. 1822 sestrojil handäolin. Jeden 
takový má pro změnu ve sbírce 
Německé národní muzeum. Na-
jdete také ve zmíněné databázi.
S  označením akordeon se se-
tkáváme o sedm let později 
zdokonalením Buschmannova 
nástroje Cyrillem Demianem 
(1772–1849) ve Vídni. Ten měl 
již několik knoflíků, které ovlá-
daly celý durový akord a umož-
nil doprovod melodie v základ-
ních harmonických funkcích.  
Nový nástroj si nechal C. Demi-
an patentovat. První akordeo-
ny byly diatonické. Diatonický 
akordeon při roztažení a staže-
ní měchu vydává tón ve dvou 
výškách, záleží tedy na směru 
tahu. Někdy na přelomu 19.  
a 20. století přidal český harmo-
nikář Císař hluboké heligonové 
basy a tím vznikl velmi oblíbený 
druh harmoniky zvaný heligon-
ka. Ta v podstatě zlidověla a do 
její výroby se na našem území 
pustilo několik desítek nástro-
jařů. 
Pro dnešní prestiž a budoucnost 
nástroje byl však důležitý přede-
vším vznik chromaticky laděné-
ho akordeonu, u kterého jazýč-
ky rozeznívá stisk knoflíků nebo 

kláves. Navíc oproti diatonice 
vydávají stejný tón při roztaže-
ní i stažení měchu. Chromatic-
ké akordeony byly konstrukčně 
složitější, proto je jejich výroba 
spojená s  výrazně menším po-
čtem výrobců. České chroma-
tiky např. bratrů Hlaváčkových 
z Loun, Josefa Kebrdleho z Ho-
řovic, Josefa Vavřína z  České 
Třebové nebo Konstantina Stibi-
tze z Českých Budějovic byly ex-
portovány do celého světa. Ani 
v druhé polovině 20. století však 
vývoj nástroje neskončil a důle-
žitou změnu přineslo sestrojení 
barytonových basů, které od-
stranily nedokonalost dopro-
vodné části. Umožňují melo-
dickou hru, hru rozložených 
akordů i chromatické stupnice 
v rozsahu několika oktáv. Bary-
tonové basy se v  českosloven-
ské výrobě v Hořovicích začaly 
uplatňovat od r. 1956.
Může se zdát, že s  rozkvětem 
elektronických nástrojů zájem 
o akordeon upadl, ale opak 
je pravdou a v současnosti si 
akordeon opět vydobývá své 
místo mezi sólovými nástroji. 
Jeho obliba opět roste. Možná 
se to brzy projeví i na litovelské 
ZUŠ, kde se v  poslední době 
hra na akordeon neuplatňuje.   

Iveta Vaňáková, Muzeum Litovel

Harmonika letos slaví 200 let

Handäoline, sbírka Germanisches 
National Museum (MIMO) 

Skleněná harmonika na nohách

STAVEBNICE SEVA
polytechnická stavebnice pro malé i velké, 

pro všechny, co si chtějí hrát

8. června – 23. října
MUZEUM LITOVEL   
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LN: Paní Hetclová, jste vrchní 
sestrou I. interní kliniky – kar-
diologické Fakultní nemocnice 
Olomouc. Na co všechno se kar-
diologické oddělení specializuje?
DH: 1. interní klinika – kardio-
logická poskytuje komplexní 
diagnostiku a léčbu pacientům se 
srdečně-cévním onemocněním. 
Specializujeme se na péči o paci-
enty s ischemickou chorobou sr-
deční – akutním infarktem myo-
kardu, anginou pectoris, na péči 
o pacienty se srdečním selháním, 
arytmiemi, strukturálním posti-
žením srdce, hypertenzí (vysoký 
krevní tlak) a jiné.
Jsme také výukovým praco- 
vištěm jak pro lékaře, tak i pro  
sestry, které se na profesi zdravot-
ní sestry teprve připravují, nebo 
pro sestry, které získávají speciali-
zaci v oboru intenzivní péče.

LN: Co obnáší Vaše práce, jaký je 
Váš běžný den na klinice?
DH: Běžný den začínám přícho-
dem na kliniku před 6. hodinou 
ranní a návštěvou všech oddě-
lení na klinice, kde mě sestřičky 
noční směny informují o nových 
pacientech, předávají provozní 
připomínky a věci k  řešení. Ná-
sledně se účastním lékařského 
sezení, kde lékaři určují strate-
gie léčby jednotlivých pacientů  
a i zde mají sestry své místo. 
Dále už žádný den není stejný. 
Mou náplní práce je kontrolní 
činnost ošetřovatelské péče, or-
ganizace a plánování, hospoda-
ření, výuková činnost, ale neza-
pomínám ani na naše pacienty. 
Konkrétně se věnuji pacientům 
se vzácným onemocněním plicní 
arteriální hypertenze.

LN: Jaké byly Vaše profesní za-
čátky? Jste od počátku věrna kar-
diologickému oddělení nebo jste 
působila i jinde?

DH: Vystudovala jsem obor dět-
ská sestra, ale vzhledem k nedo-
statku volných pracovních míst 
na dětské klinice, jsem dostala 
nabídku pracovat na interním 
oddělení, kde se v té době začali 
zaměřovat na kardiologii. V po-
čátcích mé profesní kariéry jsem 
se musela nejdříve přeučit z dět-
ského pacienta na dospělého, ale 
práce mě bavila, takže jsem to 
vnímala jako samozřejmost a už 
jsem od dospěláků neutekla.

LN: Můžete čtenářům prozradit, 
proč jste si vybrala právě kardio-
logii? Čím Vás oslovila?
DH: Jak jsem už zmínila, kar-
diologie si vlastně vybrala mě. 
☺ Je to dynamický obor, který 
se velmi rychle vyvíjí a nikoho 
nenechá spadnout do rutiny. 
Stále mě nutí učit se nové věci. 
Když jsem přestoupila ze stan-
dardního oddělení na koronární 
jednotku – jednotku intenzivní 
péče, tak jsem 
měla jasno, kde 
chci být. Akutní 
medicína s nut-
ností rychle a 
správně se roz-
hodnout, ovlá-
dat přístroje, 
které umí pod-
porovat selhané 
srdce, plíce nebo 
ledviny a tým, 
který se umí 
podržet v kritic-
kých situacích  
a táhnout za je-
den provaz se 
pro mě stal tím, 
co mě profesně naplňuje. Říká se, 
že kardiologie je královnou medi-
cíny a i já to tak cítím.

LN: V  televizích mají seriály ze 
zdravotnického prostředí velkou 
sledovanost. Ukazují dle Vás věr-

ně to, jak to v nemocnici funguje? 
Díváte se na ně i Vy? 
DH: Přemýšlím, jak diplomaticky 
na toto odpovědět… Zdravot-
nické prostředí hodně láká, je to 
místo, kde se jen tak jednodu-
še do zákulisí někdo nedostane  

a opravdu tam 
prožíváme ne-
konečně mno-
ho lidských 
příběhů. Jen 
v  televizních 
seriálech je kla-
den důraz více 
na dramatičnost  
a senzaci. Já 
sama se na tyto 
seriály nedívám, 
co kdybych si 
pak chtěla pro-
sadit v  práci 
boty na podpat-
ku.☺

LN: Před pár týdny jste získala 
hned dvě ocenění. V  anketě ve-
řejnosti, která je součástí soutěže 
Sestra roku, titul Sestra mého srd-
ce. A dále druhé místo v kategorii  
Sestra v managementu. Co pro 
Vás tato ocenění znamenají? 
DH: Titul Sestra mého srdce 
je pro mě velkým oceněním  
a strašně moc si toho vážím. Jak 
už jsem i řekla, vnímám toto oce-
nění jako cenu všech zdravotních 
sestřiček. 
Přes dvacet let jsem pracovala 
jako staniční sestra, což je pozice 
toho nejnižšího managementu. 
Vést oddělení je jako mít druhou 
rodinu, kterou je potřeba hýčkat, 
vzdělávat a motivovat. Od srpna 
loňského roku jsem na pozici 
vrchní sestry, což už je manažer-
ská práce na jiné úrovni a oceně-
ní za to je pro mě velkou motiva-
cí, abych naplnila jeho důležitost, 
tak jak ji cítím.

LN: Ještě se vrátíme k titulu Sestra 
mého srdce – v celé historii toho-
to klání Vám hlas poslalo nejvíce 
lidí. Jak to vnímáte? Dá se říci, že 
titul bude hnacím motorem pro 
Vaši další práci?
DH: Na to můžu říct jen ne-
pochybně. Vím, jak je cítit síla 
kolektivu, když dává podporu, 
ale tato podpora byla pro mě až 
neuvěřitelná!!! Jednoznačně je to 
hnací motor do další práce.

LN: Kdo Vás vlastně do soutěže 
přihlásil? 
DH: Do soutěže mě přihlásil 
přednosta 1. interní kliniky – 
kardiologické prof. MUDr. Miloš 
Táborský, CSc., FESC, FACC, 
MBA. Bylo to pro mě překvapu-
jící a i když bych vůbec nevyhrá-
la, je pro mě velkým oceněním 
už to, že moji – naši práci takto 
vnímá. Bez jeho podpory a pod-
pory vedení Fakultní nemocnice, 
bychom ale naši práci nemohli 
dělat tak, jak ji děláme. 

LN: Mají pro Vás obě umístění 
– tituly, stejnou váhu? Jak jsme 
již naznačili – Sestra mého srdce 
hlasuje veřejnost, naopak Sestra 
v managementu odborná porota. 
DH: Musím upřímně přiznat, 
že má pro mě větší váhu oceně-
ní Sestra mého srdce. V  tomto 
ocenění cítím sílu lidí a jak už 
jsem jednou uvedla – svou prá-
ci mám ráda, protože je s  lidmi, 
o lidech a pro lidi. A dovolím 
si využít tento prostor k  tomu, 
abych moc poděkovala mé ro-
dině – dceři, rodičům, bráškovi, 
kteří mě nesmírně podporovali, 
pomáhali nejen v  době studií  
a nelehkém období pandemie, ale 
kdykoli, kdy jsem potřebovala. 
Bez nich bych svoji práci nemoh-
la dělat s  takovým nasazením.  
                                                        red.

„Svou práci mám ráda, protože je s lidmi, o lidech a pro lidi.“ Rozhovor s Dagmar 
Hetclovou, vítězkou ankety Sestra mého srdce

Tým intenzivní péče 1. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc
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V sobotu 14. května se uskutečnila další ze 
série vycházek po litovelském hřbitově. Po 
dvouleté pauze nás paní Marie Hrubá se-
známila s dalším zajímavým tématem, a to 
Tancem smrti a pohřebními rituály ve světě. 
Po dvacetiminutové přednášce se  skupina 
24 osob vydala do další neprozkoumané 
sekce litovelského hřbitova. Zastavení u ně-
kterých významných hrobů přineslo zamyš-
lení nad osudem zemřelých, ale i nad naším  
vlastním... Nakonec byla položena otázka 
tématu další vycházky. Jestli Vás něco napa-
dá, dejte nám do redakce vědět. 
Tanec smrti (francouzsky danse macabre, ně-
mecky Totentanz) je výtvarné téma, rozšířené  
v Evropě zejména na přelomu středověku  
a novověku. Znázorňuje Smrt v podobě 

kostry nebo umrlce, jak tančí s živými oso-
bami různých společenských stavů a sociál-
ních vrstev. Tance smrti měly divákům při-
pomenout jejich konečnost v duchu výzvy 
memento mori (= pamatuj na smrt) i fakt, že 
nikdo, bez ohledu na své postavení, nemů-
že smrti uniknout. Výjev tak býval výzvou 
k pokání a obrácení a snad i způsobem, jak 
se vyrovnat s masivní úmrtností během mo-
rových ran. 
Motiv tance smrti se zřejmě poprvé objevil 
někdy mezi roky 1410 a 1425 v La Chai-
se-Dieu v Auvergne na nástěnné malbě, 
která měla původně 30 tanečních párů,  
z nichž se dochovalo 23. Roku 1424 vznikl 
tanec mrtvých na zdi pařížského Hřbitova 
Neviňátek, který se však nedochoval a je 

znám pouze z dřevo-
řezů, jež vydal roku 
1485 pařížský tiskař 
Guyot Marchant. Ješ-
tě před polovinou  
15. století motiv přes 
švýcarskou Basilej 
pronikl do německé-
ho jazykového prosto-
ru, kde se stal velmi 
populárním nejen na 
zdech hřbitovů, v kos-
telech a kostnicích, ale  
i v reprodukční gra-
fice. Ze známých vý-
tvarníků ztvárnili toto 

téma např. Hans Holbein ml. (série dřevoře-
zů, 1538), Michael Wolgemut nebo Albrecht 
Dürer. V některých výtvarných zpracová-
ních bývají živí seřazeni jako při řetězovém 
tanci podle svého společenského postavení, 
od papeže a císaře přes měšťany a řemeslní-
ky až po žebráky.
Znovu se téma tance smrti stalo populár-
ním v době baroka. Z tohoto období po-
chází i cyklus 50 maleb na zdech špitálu  
v českém Kuksu.                                           red.

Po dvouleté pauze se uskutečnila další z vycházek po litovelském hřbitově

Tanec smrti Hanse Holbeina ml. – Smrt si odvádí malé dítě

Blízké okolí Chudobína vč. samotné vesnice je 
osídleno nepřetržitě již 6–8 tisíc roků. Všech-
ny zemědělské kultury vč. té nejstarší, kultury 
s lineární keramikou, zde zanechaly nějakou 
stopu. Hlavní důvod je jasný, kvalitní a pro ze-
mědělskou produkci vhodná půda. Druhým, 
neméně důležitým důvodem je místo na konci 
Hornomoravského úvalu, kde se již pomalu 
vstupuje do Zábřežské resp. Bouzovské vrcho-
viny, a tím na trase dálkových cest.
V současné době Chudobínem prochází silnice 
od Litovle z Dolečku na Konici, která vede ma-
lým obchvatem, a silnice do Haňovic. Obě byly 
ve druhé polovině 19. století vydlážděny kost-
kami.  Z urbanistického řešení vesnice je ale pa-
trné, že to nejsou cesty nejstarší. Staré dálkové 
trasy procházely Chudobínem v podstatě dvě. 
Jedna vedla přibližně z jihu na sever a druhá od 
východu na západ. 
Do první skupiny patří dnes cesta pro pěší  
a cyklisty do Sobáčova, která původně vedla 
úvozem a druhá vede z Kamenných rybníků 
a prochází nad zámkem, kolem sýpky a křížku 
ke starodávné lípě. Obě dále směřují přes nebo 
kolem Třesína k Moravičanům, kde býval již  
v pravěku brod. Byly to mj. nejspíše boční trasy 
jantarové stezky. Kolem této trasy byla proká-
zána přítomnost sídlišť těch nejstarších kultur.
Do skupiny druhé patří cesty vedoucí z Chudo-
bína přes Pardusku  na západ. Do vesnice při-
cházely nejspíše od Nasobůrek (z „Kadlátek“ 

Kozí uličkou) a nebo stávající cestou 
od Haňovic. Tato skupina bude nejspíše  
o něco mladší. Její orientaci odpovídá 
i urbanismus vesnice. Původně cesta 
šla nejspíše návsí a procházela přímo 
kolem dnešního zámku, ve středověku 
kolem tvrze. Tomu napovídají i úvozy 
na Pardusce vedoucí paralelně nalevo 
od cesty na Měrotín. Posléze, nejpozději 
v baroku, byla tato trasa před zámkem 
odkloněna doprava, aby obcházela areál 
zámecké zahrady.
Pokud půjdete po této trase od křížku 
vedle zámecké sýpky na Pardusku a za-
díváte se, po čem šlapete, nemůžete si ne-
všimnout, že cesta je zvláštním způsobem dláž-
děná, přesněji štětovaná. Tento druh zpevnění 
cest se objevuje již ve středověku, je velmi odolný  
a byl velmi nákladný. Mohli si ho dovolit jen 
skutečně bohatí investoři, kam můžeme maji-
tele chudobínského panství počítat.
V ploše cesty kolmo na její trajektorii jsou zasa-
zeny kameny. Mají přibližně jehlancovitý tvar, 
široké jsou 15–30 cm, tloušťku mají 10–15 cm 
při výšce 15–25 cm a jsou orientované špičkou 
vzhůru. Špičky čnící nad plochu cesty byly při 
stavbě uraženy. Mezery mezi těmito kameny 
jsou vyklínkovány tak, aby povrch cesty byl 
více méně souvislý. Aby cesta byla ve své šířce 
soudržná, byla, resp. musela být, po obou stra-
nách zpevněna masivní obrubou tvořenou vět-

šími kameny zasazenými podélně.
O kvalitě této části cesty svědčí i skuteč-
nost, že ji nezničila ani století používání  
a ani těžká technika, když se stavěla vodárna 
napravo od ní. Je to důležitá technická památ-
ka, která by si zasluhovala státní ochranu. Ta-
kovýchto cest se u nás mnoho nedochovalo. 
Cesta byla v těchto místech dříve lemována 
třešněmi. Nyní je však spousta původních 
stromů suchá anebo úplně chybí. Český svaz 
ochránců přírody Litovel ve spolupráci se 
skautským oddílem Litovel a místními občany 
mají zájem o obnovení aleje okolo této historic-
ké cesty (viz foto). Má zde být doplněno 20 ks 
ovocných dřevin (třešní a jabloní).
                                                   Ing. Radovan Urválek

Chudobínské cesty
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Modely lokomotiv ame-
rického divokého západu 
druhé poloviny 19. století 
a také lokomotivy plzeňské 
Škodovky budou k  vidění 
od 3. června ve výstavních 
prostorách Turistického 
informačního centra Lito-
vel. Majitelem je Jan Volný 
z  Litovle, který se této zá-
libě věnuje již od školních 
let. Nejprve šlo o modelové 
železnice a kolem sedmde-
sátých let se rozhodl, že si 
postaví svoji vlastní maketu. 
Nesla jméno Jupiter a jezdila 
u společnosti Central Pacific 
Railroad v  roce 1855. V  té 
době z  důvodu nedostatků 

dokumentů a plánů zkoušel 
modely postavit dle svých 
představ, následně podle fil-
mů, knih a videí, které byly 
k  dispozici. Svá díla vyrábí 
ze dřeva, překližky a drátů  
a v současné době má ve své 
sbírce kolem 30 lokomotiv 
a 15 vagónů. Lokomotiva je 
postavena v  měřítku 1:26, 
měří okolo sedmdesáti cm  
a zabere přibližně 400 hod. 
práce. Autor, který je půvo-
dem stolař, se ve svém vol-
ném čase v minulosti věnoval  
i výrobě dětských dřevěných 
hraček, aut a bagrů. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
                                  TIC Litovel

Nová výstava v Infocentru Litovel – Modely lokomotiv

Jak jož nekeři možná vite, máme o nás asi 
tak štere leta takové né moc velké, ale ani 
né moc malé krámek s poožetéma knižkama  
a všelejakéma inéma věcma, kery občas eště 
mužó odělat radosť nekemo dalšimo, dež 
před tém doslóžele třeba vám. Kromě jož 
řečenéch knižek tam take prodáváme sklo 
a porcelán, kery nám donesete. Je to ta-
ková dirka na trho, keró sme tém veplnile, 
protože jak vite, v našem městečko obchod 
s témto zbožim bel jož dávno zrošené. No 
a tak se nám tam s tém sklem a hrnkama 
docela daři dělat radosť občanum, protože 
to prodáváme hodně levno. Ptáte se: „Proč 
levno, dež v tem o nás néni konkurenca?“ 
Odpovim asi tak: „Debesme chtěle za neja-
kó skotečnó pěknó starožetnosť ceno, keró 
ta věc má, mohle besme od lakoméch Ha-
náku take dostat po čoni. Tak proto levno.“ 
To na vesvětlenó. A včel k věce. Tož kerése 
pěkné deň sem nabalel banánovó bedno zas 
jakymase krásnyma věcečkama z ružovyho 
porceláno a take z bróšenyho skla a neso jo 
do teho krámo. So spořádané občan a tak 
vim, že se nemužo po náměsťó motat jak lo-
kše v bandě a člampo si to poctivo a značně 
pomalinko po chodniko. Pomalo do proto, že 
bedna je dosť těžká a já jož mám před ducho-
dem, tož jakypak machrováni, že? Tož teda 
do po tem metr šerokym chodniko s bednó 
před sebó zpola na břocho a těšim se, až jo 
konečně položim. A najednó proti mně kolo. 
Ale né samo, ale jede na něm baba. Teda ona 
to žádná stařenka nebela, a ešle to včel čte  
a poznala se, tož se ji omlóvám. Slovem 
baba meslim označeni ženské a nic orážle-
vyho tém nemeslim. No a jede s tém kolem 
přimo na mě. Tak sem se trocho lekl a skočel 
sem naprostředek chodniko – tož trocho sem 
zazmatkoval, protože oskočet vlastně nebe-
lo kde, dež ten chodnik má metr. A jož bela  
o mě a take ve mně. Né, že be mě nabórala, 
to né, ale do posledni vteřene nebrzdila. Až 
jož nebelo vehnoti, tak zastavila. Tak centi-

metr přede mnó. Dneská 
jož nevim, ešle sem vehr-
kl neco sprostyho – moc 
bech za to nedal, so jož 
takové pruďas – ale urči-
tě sem dodal nahlas: „Tož 
je toto možny? Ste nor-
málni?“ A ona s klidem, 
jako že ja, že je normálni  
a co jako mám proti temo, 
že si v klido jede na kole. 
Já na to, že na kole se 
meslim po chodniko ne-
jezdi, no né? „Tož já bech 
take nejela, je mně to pro-
ti srsti, ale vidite ten pro-
voz na sélnice? Deť be mě tam nekdo přejel!“ 
Mužo vám teda řict, že do mě vjele všeci čerti  
a témto argumentem mě dostala. Tak fajn. 
Tož ešle je to na světě zařizeny tak, že dež ste 
óčastnikem sélničniho provozo a pohebojete 
se po vozovce a muže vás tam nekdo zajet, je 
logicky, že pokuď máte strach, přesunete se 
na chodnik, kde vám toto nebezpeči nehro-
zi. To bech e vzal, ale co včel me – spořádani 
chodci? Kde se máme vrtnót me, dež máme 
strach, že nás nekdo nabórá jak na sélnice  
a aji na chodniko? Ať pátrám, jak pátrám, 
nic inyho, než ten chodnik nám nezbévá. 
Nakonec chodnik je od slova chodit a vo-
zovka od slova vozet, né? A zatimco takle 
přeméšlim a vedělávám z té bedne ten ru-
žové porcelán a řikám si, že to zas jednó 
bode článek do Litovelskéch novin, náhodó 
se otočim a co nevidim na chodniko před 
krámkem: „Hvizd, hvizd“, to se chodnikem 
prohnala celá partička děcek na koloběž-
kách. Samozřémě na tech eletrickéch, děcka 
dneská jož iny neznajó. A kličkovale mezevá 
leďma, keři ohebale a sakrovale sténě jak já 
před chviló. Eště ten sám deň sem nestačel 
ohebat na chodniko o knihkopectvi, protože 
od zarohem do mě málem vjele rozjeti dvá 
cyklisti ve věko tak šedesát pět  a vic let. Tož 

aji oni jož zapomněle, kde se jezdi s kolama? 
Co je to za novó módo? To abeste se nako-
nec bále vestrčet frňák ze dveři, abe vám ho 
nekdo neorazel řiditkama! Meslel sem si, že 
já, jako staré a zkošené cyklista, keré projel 
na kole pulko Evrope a z našé vlasti mně take 
jož nechebi moc, abech jo měl prozkómanó, 
vim, že se jezdi po vozovce. Dež jož mosim s 
picyglem na chodnik, tož ho klačim!!! A né, 
že bodo ohrožovat chodáke chodce. A to ani 
nemlovim o tem, že debech se, nedé Bože, 
dostal s tema cyklistama do hádke, nebodo 
mět ani zastáni, protože ať se divám, jak 
chco, nikde v dohledo nikdo, kdo be mně 
dosvědčel, že sem bel málem zajeté šileném 
picyglistó. Od té dobe, kde sem bel málem 
nabórané, se furt rozhližim po chodnikách 
okolo sebe. Věřte nebo né, néni jednyho dňa, 
co bech neviděl nejaky jezdce, co se vozovce 
vehebajó. Skotečně, mužete to zkoset pozo-
rovat e ve. Je to zkrátka šlendriján. Dófám, 
mili a váženi čtenáři, že ste stényho názoro, 
protože ináč zbévá eště jedna možnosť. A to 
ta, že se změnile pravidla a já o tem nevim. 
A pak je celé tento článek na nic. A to sem si 
v něm odělal takovó pěknó reklamo...
                                                       

Petr Linduška

Nová móda v našech olecách



Stalo se v Litovli
• 90 let
Dne 5. června 1932 odhalil 
Okrašlovací spolek v parku u 
gymnázia pamětní desku 
na památku vítězných 
komunálních voleb roku 
1899 a prvního českého 
starosty Vácslava Sochy. 
Komerční ředitel cukrova-
ru a organizátor boje za 
českou Litovel Vácslav Socha byl starostou v letech 
1900–1918.

• 25 let
Jaroslav Doubrava se narodil 2. února 1921 
v Litovli, absolvoval zde Reálné gymnázium  
v r. 1940. V r. 1941 byl přijat na školu umělec-
kých řemesel do Brna. Když ji v roce 1942 za-
vřeli, odešel do Prahy, nastoupil do firmy AFIT, 
kde se vyráběly kreslené filmy. Po roce 1945 
pracoval ve studiu kresleného filmu s J. Trnkou. 
Spolupracovník tvůrčího týmu s M. Macourkem  
a A. Bornem. V letech 1961–1985 byl animátorem cca 
10 filmů. V roce 1972 napsal scénář k filmu „Co kdy-
by“, který také režíroval, v roce 1985  „O Matyldě s ná-
hradní hlavou“ napsal scénář a režíroval. Kromě toho 
režíroval tyto filmy: Nesmysl (1974), Mach a Šebes-
tová (1982), Mach a Šebestová k tabuli (1985), Žofka  
a spol. (1988), Kocour Vavřinec a jeho přáte-
lé (1994) aj. Kreslený seriál příběhů spolužá-
ků Macha a Šebestové vznikal od roku 1976. 
Tehdy se utvořila autorská trojice: autor kniž-
ní předlohy Miloš Macourek, malíř Adolf Born  
a režisér a animátor Jaroslav Doubrava. Příběhy 
o kouzelném sluchátku napsal Miloš Macourek  
a jejich výtvarnou podobu vytvořil Adolf Born. 
Do roku 1983 televize natočila 13 příběhů. V le-
tech 1986 až 1988 stejná autorská trojice vytvo-
řila pro Čs. televizi třináctidílný seriál o opici Žofce  
a jejích kamarádech. Třetího z trojice tvůrců, animá-
tora a režiséra Jaroslava Doubravu, který se podílel 
na prvních 13 dílech, později nahradila jeho dlou-
holetá spolupracovnice – animátorka a režisérka 
Cilka Dvořáková. Jaroslav Doubrava zemřel v  Praze  
21. června 1997.                                                          Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Diecézní pouť Olomoucké diecéze Církve čes-
koslovenské husitské k  430. výročí narození 
Jana Amose Komenského. Tak se jmenovala 
báječná akce pořádaná v sobotu 30. dubna 
v Přerově. Vyrazila tam i koloběžka z Blanska. 
Naše blanenská skupina se s vyškovskou částí 
setkala před sborem Jana Blahoslava v Přero-
vě a vzápětí se přivítala s našimi přerovskými, 
olomouckými i novými přáteli. Vše začalo 
slavnostní bohoslužbou vedenou místní farář-
kou CČSH Alenou Mílovou a olomouckým 
biskupem Tomášem Chytilem. Na mši se 
podíleli Marek Zikmund, farář Českobratr-
ské církve evangelické Přerov a Tomáš Butta, 
patriarcha CČSH, který poté předal pamětní 
medaile osobnostem. O hudební vstupy se po-
staralo Komorní sdružení pro duchovní hudbu 
Ostrava řízené Pavlou Dědičovou a Zdeňkem 
Kovalčíkem. Zde nás zaujalo cukroví s obrázky 
J. A. Komenského, Jana Blahoslava a znak Olo-
moucké diecéze CČSH na jedlém fondánovém 
listě (viz foto).
Poté jsme pěšky průvodem došli před evan-
gelický kostel k  pomníku J. A. Komenského, 
nejstaršího na Moravě z r. 1874. Zde promluvil 
duchovní ČCE Marek Zikmund a historička  
a komenioložka Helena Kovářová. Další cíl byl 
v průchodu Palackého, kde je v pasáži modli-
tebna MODLITBY 24-7, malířka a výtvarnice 

Anna Sypěnová ukázala prostor vyzdobený 
výtvory dětí. Okolo kostela sv. Vavřince jsme 
dorazili na náměstí TGM, kde byl v restauraci 
Městský dům připraven oběd. Výborná hovězí 
polévka, plněná smažená kapsa, bramborová 
kaše, voda, pivo i káva. Tady též bylo cukroví 
se snímky J. A. Komenského, Jana Blahoslava, 
koláčky a další druhy sladkého pečiva.
Odpoledne jsme došli procházkou k Památní-
ku Jednoty bratrské na nábřeží Bečvy u Sloupu 
víry. Zde proběhl výklad archeologa Zdeňka 
Schenka, vedle původní uličky z 16. století  
a pamětní desky vyšší latinské školy Jednoty 
bratrské v ulici Na Marku. Vystoupali jsme 
na Horní náměstí, kde se vylouply krásné ba-
revné domy s  podloubími a zámek Přerov. 
Zde sídlí Muzeum Jana Amose Komenského.  
V sále zaznělo slovo farářky Aleny Mílové  
a další vystoupení KSDH Ostrava, nato před-
náška komenioložky Heleny Kovářové Po sto-
pách JAK v Přerově. 
Výstavu Cesta světla očima dětí od Anny Sypě-
nové, na které se bezprostředně děti podílely,  
představila sama malířka. A expozici Karto-
graf J. A. Komenský zevrubně uvedla autorka 
Helena Kovářová. Před zámkem u památníku 
Jana Blahoslava proběhla promluva patriarchy 
Tomáše Butty a závěrečná modlitba s bisku-
pem Tomášem Chytilem. U památníku jsme 
se společně vyfotili a nastal čas loučení. Účast-
nily se náboženské obce z Přerova, Lipníka nad 
Bečvou, Olomouce, Litovle, Ostravy, Blanska, 
Vyškova a další. Bylo nás asi půl druhé stovky  
a kolektivně pěšky jsme po Přerově nachodili 
4,5 km. Koloběžka z Blanska ujela 83 km, vlaky 
a busy jsme najezdili necelých 300 km. Z ono-
ho milého shledání vytvořím pamětní pohled-
nici. Děkujeme za skvěle připravené setkání 
a oslavu narozenin a těšíme se na další. Díky 
všem, kteří mají na akci podíl. Chvála Bohu.

Jiří Vymětalík

Putovali jsme na koloběžce do Přerova.  
Komenského jsme snědli

Ve středu 11. května byla v Muzeu Litovel 
slavnostně pokřtěna nová kniha o Gusta-
vu Frištenském Silný jako Frištenský. Křtilo 
se jak jinak než litovelským pivem a tohoto 
úkolu se zhostili Zdenka Frištenská, praneteř 
Gustava, dále Pavel Ševčík, nakladatel a vy-
davatel knihy, Viktor Kohout, starosta města 
Litovel a Miroslav Koutek, emeritní ředitel 
Pivovaru Litovel. Knihu si můžete zakoupit  
v Muzeu Litovel, cena je 490 Kč.                red.

Křest knihy o Gustavovi

Počasí nám přeje, práce na zahrádkách, pro-
cházky, výlety na kole lákají. Jaké akce se 
vydařily? Dvakrát jsme se osvěžovali koupá-
ním ve Velkých Losinách – 21. dubna jelo 49  
a 3. května 48 seniorů. Dne 28. dubna se pod 
vedením paní Věry Spurné sešlo 9 turistek. Ze 
Zábřehu do Hoštejna vystoupaly k  obelisku  
a zřícenině hradu Hoštejn. Trasa měřila 14 km. 
Ve středu 11. května pod vedením Mirka Fen-
drycha vyjelo na trasu Červenka, Střelice, lesní 
cestou Nový Dvůr, Sobáčov, Litovel 12 cyk-
listů. Trasa měřila 20 km. Bylo krásné počasí 
(viz foto). Dne 12. května se konala v klubov-
ně DPS beseda s panem Jaroslavem Skálou na 
téma Novinky v pravidlech silničního provozu. 
Řadu dotazů k dopravní situaci v Litovli mělo 
35 seniorů. Beseda byla zajímavá. 
Od 16. do 20. května uspořádal Seniorklub 
pro 49 seniorů pobyt v  Maďarsku v  lázních  
Bükfürdö. O půběhu zájezdu budeme in-
formovat příště. O akcích Krajské rady 

seniorů Olomouckého kraje jsme psali 
v  květnovém čísle. Sportovních her v  Olo-
mouci, které se konají 23. června, se zúčastní  
i  naše sportovní družstvo. Od 8. do 10. 
června připravujeme zájezd do Českého 
Krumlova s  návštěvou divadelního před-
stavení a navštívíme turistické zajímavos-
ti v  okolí. Program zájezdu připravila paní  
Z. Čamková. Užívejte si všeho, co nám život  
a dění v Litovli nabízí.                                                                        mf
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

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

Anne-Sophie Lunding-Sorensenová – Tajem-
ství sanatoria
Píše se rok 1928. Do nervového sanatoria 
na dánském venkově přijíždí z Vídně dok-
torka Hannah Neumannová. Jejím úkolem 
je zastavit opakující se sebevraždy, s nimiž 
si tým rigidního ředitele neví rady. Hannah 
studovala u samotného Freuda a ve staro-
módně fungujícím sanatoriu začne prakti-
kovat psychoanalýzu. Společně s ambiciózní 
zdravotní sestrou Dagmar se pouští do tak-
řka detektivní práce a záhy zjistí, že ke všem 
úmrtím došlo za úplňku…

Pavel Klusák – Gott: Československý příběh
Karla Gotta znali desítky let všichni občané 
Československa. Jako největší domácí hvěz-
da své doby byl výjimečný a zároveň každo-
denně přítomný. Jeho příběh byl příběhem 
Československa: Gott často artikuloval a 
zároveň umocňoval náladu ve společnosti.  
V šedesátých letech prožíval velký třesk čes-
koslovenské pop-music, pomáhal ji vynalézt 

a spolu s publikem se opájel její čerstvostí. 
Po roce 1968 normalizované Českosloven-
sko stagnovalo a Gott byl zásadní součástí 
jeho stojatých vod. V osmdesátých letech se 
snažil oklepat z té nejhorší nesvobody a hle-
dal prostor mezi nezávislostí a přežíváním 
— stejně jako většina společnosti. 

Peter May – Noční brána
V ospalé francouzské vísce vytrhnou kořeny 
vyvráceného stromu ze země mrtvolu muže 
s prostřelenou hlavou. O týden později je  
v nedalekém domě chladnokrevně zavraž-
děn známý umělecký kritik. Enzo Macleod 
se vrací vyřešit právě tyto dvě vraždy.

Jeffrey Archer – Jen čas ukáže
Velkolepý životní příběh Harryho Cliftona 
začíná v roce 1920 mrazivými slovy: „Tvrdili 
mi, že můj otec padl ve válce.“ Uplyne však 
ještě dalších dvacet let, než Harry zjistí, jak 
jeho otec skutečně zemřel, což ho přivede 
k otázce, kdo je vlastně jeho pravý otec. Je 

potomkem Arthura Cliftona, dokaře, kte-
rý pracoval v bristolském přístavu, nebo 
prvorozeným synem výkonného ředitele  
a zároveň dědice Barringtonovy plavební 
společnosti?

Marcela Kotová – Kouzelné pastelky
Kačenka si přála dárek, kterým ohromí všech-
ny spolužačky. Když dostane jen obyčejné 
pastelky, je zklamaná. Jenže všechno je jinak – 
pastelky jsou kouzelné! „Podporujte přirozený 
rozvoj čtenářských dovedností svých dětí. Díky 
komplexnímu čtenářskému systému z naklada-
telství Fragment budou číst jako draci!“

Lucy Flemingová – Ela a noční světýlka
Půvabná obrázková knížka o noční víle 
jménem Ela. Podíváte-li se někdy pozorně 
na noční oblohu, možná koutkem oka za-
hlédnete drobounké zablesknutí. To je Ela. 
Maličká víla, která sbírá drobečky světla, aby 
díky nim mohla posvítit na cestu těm, co se 
ve tmě ztratili. Ela moc touží spatřit východ 

slunce, ale zdá se, že se jí sen nikdy ne-
splní – její křidélka jsou na to příliš 

křehká a paprs-
ky by je mohly 
zničit. Pak se ale 
Elini kamarádi 
z lesa smluví, že 
víle pomohou 
její touhu splnit...

os

Ze společnosti
Přišli na svět  
  1. 10.  Matyas Debnár z Litovle
  6. 10.  Tobiáš Staněk z Litovle
  7. 10.  Patrik Jaroš z Rozvadovic
24. 10.  Oliver Palát z Unčovic
29. 10.  Emma Hortová z Litovle
30. 10.  Sofie Černá z Litovle
31. 10.  Elena Coufalová z Litovle
31. 10.  Filoména Slaninová ze Třech Dvorů
  1. 11.  Šimon Poledníček z Litovle
  5. 11.  Adéla Gazdíková z Litovle
  6. 11.  Daria Smýkalová z Litovle
10. 11.  Eliška Šimková z Unčovic
17. 11.  Adam Brejcha z Litovle
21. 11.  Bedřich Polášek z Litovle
23. 11.  Fabrizio Čuri ze Savína
23. 11.  Magdaléna Šinclová z Litovle
23. 11.  Emma Vrbová z Litovle
25. 11.  Jonáš Dostál z Litovle
25. 11.  Valerie Stejskalová z Rozvadovic
  8. 12.  Jegor Vydra ze Třech Dvorů
17. 12.  Jasmína Feigerle z Litovle
17. 12.  Josefína Nesetová z Litovle
22. 12.  Maxmilián Coufal z Litovle
22. 12.  Richard Novák z Chudobína
26. 12.  Adam Číhal z Litovle
26. 12.  Petr Špunda z Rozvadovic
28. 12.  Valerie Mikešová z Litovle

30. 12.  Denis Prajza z Litovle
  2.1.  Matěj Artur Stavarič z Litovle
  3. 1.  Maxmilian Novotný z Litovle
  6. 1.  Beata Kovářová z Březového
  6. 1.  Štěpánka Šromová z Litovle
  8. 1.  Laura Kocurová z Litovle
13. 1.  Rozálie Burešová z Litovle
15. 1.  Adam Kaller z Litovle
18. 1.  Matyáš Pilík z Litovle
  2. 2.  Michal Nedopil ze Savína
  9. 2.  Jan Pavlíček z Litovle
17. 2.  Vivien Baláková z Litovle
20. 2.  Amálie Byvanová z Litovle
20. 2.  Nela Crháková z Litovle
22. 2.  Jan Tichý z Vísky

Byli oddáni
23. 4.  Tereza Kučerová z Olomouce
  a Ivo Přichystal z Majetína
14. 5.  Jana Kubelková z Litovle 
  a Petr Axmann z Litovle 
14. 5.  Kateřina Valentová z Litovle 
  a Karel Coufal z Mladče
17. 5 Eva Mikešová z Moravičan
  a Aleš Krč z Bohuslavic
20. 5.  Marie Tomanová ze Štítů
  a Vlastimil Kulhánek ze Štítů

Odešli
21. 4.  Ernestína Čáslavová z Litovle (77 let)
26. 4.  Jiří Smékal z Myslechovic (69 let)
  4. 5.  Mgr. Emanuel Lang z Litovle (81 let)
  4. 5. Karel zmund z Litovle (81 let)
  5. 5.  Jaroslav Beza z Litovle (89 let)
  6. 5. Alena Falcová z Mladče (89 let)
  8. 5.  Antonín Hublar z Litovle (86 let)
  8. 5.  Karel Opletal z Červenky (82 let)
  9. 5. Hana Kráčmarová z Červenky (57 let)
10. 5.  Věra Hudečková z Litovle (92 let)
11. 5.  Ivo Kramář z Unčovic (62 let)
14. 5. Marie Nosková z Litovle (84 let)
15. 5.  Marie Průšková z Litovle (86 let)
15. 5.  Josef Spáčil z Litovle (72 let)
17. 5.  Miroslav Konečný z Litovle (57 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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Velikonoce letos připadly až na druhou 
polovinu dubna, což dalo všem naději, 
že epidemie koronaviru bude na ústupu 
a budou zrušeny nejtvrdší restrikce. 
Kulturní i sportovní instituce začaly 
zvát na různé akce, v tisku města i obce 
uváděly programy velikonočního týdne 
a mezi nimi se objevila věta: Litovelské 
náměstí zdobí Velikonoční bříza. Tak to 
se musí ověřit. Stála jsem u Městského 
klubu, propátrávala náměstí zalité 
odpoledním sluncem, ale po nějakém 
stromu ani stopy. Až mě upoutal zvláštní 
jev. Nad šedí našeho náměstí se na 
protější straně vznášelo ve vzduchu 
něco barevného, jako když se dají do 
vodotrysku míčky. To bylo ono! Větvičky 
břízy splývaly s okolím, takže zavěšená 
barevná vajíčka vytvářela ve vánku onen 
jev. Vánoční strom vystřídala Velikonoční 
bříza a budila zaslouženou pozornost. 
Děti se předháněly, kdo nejrychleji 
všechna vajíčka spočítá, dospělí je  
s úsměvem sledovali z laviček. V tom se 
z té nejbližší ozvala rozšafná hanáčtina. 
Ráda ji poslouchám a tento rozhovor 
dvou žen přeslechnout nešel, tak jsem 
neodolala a zůstala. 
,,Meslela sem, že ste nemocni, že néste vidět."  
,,Ale depak. Bele sme na jižni Moravě o sena. 
Konečně bele křtine teho našeho vnóčka."  
,,Teprov teď? Deť ste se chlobila ož v zémě, 
že máte kloka."  ,,No bať, chlapi si ož dělale 
legraco, že si nakonec pro to pokropeni 
pude po svéch. Čekalo se, až ta pandémia 
bode končet, abe muhla přejet celá přizeň. 
Nám ož belo take smotno, ož sme se těšele."  
,,No a jak se mladymo daři? Ož si zvekl?"  
,,Copak on, spiš to mosele skósnót jeji 
rodiče, že si cerka nevzala šohaja od nich, 
ale dovedla si Hanáka z drohyho konce 
Morave. Ale fšecko se srovnalo přes mozeko. 
Hraje tam v kapele, tak ho vzale na milosť. 
A teď, co se narodil malé, tak zvlášť, protože 
maji v rodině same děvčata. To je to 
možsky chápáni světa. E o nás to tak belo. 
Děvče je dobry, ale klok je klok. Podlivá 

teho se take slavile te křtine."  ,,To 
belo tak velky?"  ,,Ani se neptéte. 
Belo nachestany jak na svajbo. 
Jak debe bel nejaké princ."  ,,No 
nevite, třeba z něho pak bode 
ten král s ružó v zobech."  ,,Déte 
pokuj, deť nevime, co bode zétra, 
nechtic tak za 10 let. Vite, ale  
v tym kostele to belo krásny. Chodi 
tam do kostela vic ledi než o nás, 
a věčinó v krojo. Škoda, že o nás 
se kroje brzo odložele, máme take krásny. 
Deš má nekde Hanačka vestópeni, decky 
se do podivat."  ,,Jak ste mlovila o té hostině, 
to ste měle nekde v kulturáko?"  ,,Depak, 
ta bela o nich doma. Maji velkó zehrado; 
popučovale od sósedu stole a legáte  
a než sme přešle z kostela belo nachestany. 
Od polivke přes fšecke možny masa  
a přilohe. Každé si muhl vebrat podlivá 
chotě. Aji ti vegetariáni. Řekno vám, uplny 
lukulsky hode. A samozřémě mozekanti. 
Bez mozeke ani rana, zvlášť deš s něma 
mladé hraje. Tak se spivalo na celó dědino."  
,,E hanácke?"  ,,To vite že ja. Ale to sme 
mosele trocho překládat; třeba te ,klosty 
panimáme´ nebo ,salvijól´. Bela to legrace. 
Mo to ož občas ojede po jejich – dělajú, perú, 
nevěsta zas ož vi, na co je šofan nebo kředla. 
Je z teho pěkná mišenina."  ,,Tož to máte 
krásny zážetke. Že ste tam nezvostale přes 
Velkonoce?"  ,,To nende, mosime jich dělet. 
Deť přendó od cere kloci na koledo, mosim 
barvit véce. Pojedem tam zas koncem 
května. Sme pozvani na káceni mája."
Hovor sice pokračoval, ale vyslechla jsem 
už jen pochvalu za dobrý nápad s břízou 
a založení tradice do budoucna. Po 
barvitém vylíčení průběhu oné hostiny 
jsem zamířila alespoň do cukrárny...

Lukulské hody – nebylo to žádné 
hodování bohů, ale opulentní hostiny 
bohatých Římanů. Po kom však dostaly 
název, který se používá více než  
2 000 let? Lucius Licinius Lucullus, římský 
konzul, obratný politik a schopný 

vojevůdce. Proslavil se v mnoha bitvách 
proti odpůrcům Říma v Malé Asii, v nichž 
získal obrovskou kořist, na rozdíl od 
vojáků. Ti se posléze proti němu vzbouřili. 
Navíc si znepřátelil římské finančníky, 
když pomohl zadluženým obyvatelům 
provincie Asie snížením úroků z půjček. 
Obě události vyústily v jeho odvolání.
Po návratu do Říma už do politiky příliš 
nezasahoval a věnoval se umění. Byl 
mecenášem mnoha děl, vlastnil bohaté 
umělecké sbírky, založil sady. Pořádal 
přepychové hostiny, kterým se žádné 
jiné nevyrovnaly. Součástí byla zábava 

– kejklíři, tanečníci, muzikanti – vždy 
jen ti nejlepší. Hodovat se začínalo  
v podvečer a mnohdy se končilo až  
k ránu. V nabídce bylo vše, nač si host 
vzpomněl. Masa všeho druhu, od ryb až 
po zvěřinu, pikantní omáčky, zelenina, 
zákusky, ovoce. Jídlo se zapíjelo ředěným 
vínem, pití neředěného bylo proti 
dobrému mravu – barbarské. Hosté 
měli možnost ochutnat také ovoce, v té 
době nejvzácnější, třešně. Ty se pěstovaly 
právě v oblasti, kterou Lucullus dobyl, 
na severovýchodě dnešního Turecka. 
Nechal je přivézt a pěstoval je ve svých 
vyhlášených sadech již v 1. století před 
naším letopočtem, prokazatelně první 
v Evropě. Jsou tedy stejně staré jako 
Lucullovy hostiny, tedy lukulské hody, 
které i dnes představují bohatě prostřené 
stoly při slavnostních příležitostech.

Text: M. Hrubá, kresba: P. Linduška

Víte, co to je...? Lukulské hody

NOC KOSTELŮ a Dobrokáva v Husově sboru CČSH Litovel
Program:
16 hod.    Pobožnost
17 hod.    Program věnovaný ke 430. výročí narození J. A. Komenského
21 hod.    Večerní film o J. A. Komenském
Dveře našeho sboru jsou otevřeny pro všechny hledající, pro všechny, kteří se chtějí chvíli 
ztišit, nebo jen nahlédnout, setkat se a popovídat s ostatními.
Během Noci kostelů 10. června budeme rozdávat Dobrokávu neboli Kávu za dobrý skutek. 
Káva je podávána zdarma a vařena s  láskou pro všechny, kteří slíbí a dle svého svědomí 
vykonají pro ostatní dobrý skutek. 
Dále bude připravena prezentace, na které Vám 
přiblížíme dění a aktivity našeho sboru. K dobré náladě 
i ke ztišení bude během celého večera Noci kostelů hrát 
sborová chválící skupina. Těšíme se na shledání s Vámi.    
                Za Husův sbor v Litovli Lucie Haltofová, farářka

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ, jeho přípravný sbor 

BENJAMÍNEK a Flétničky ze ŠD při ZŠ Vítězná 

v Litovli vás srdečně zvou na svůj

KONCERT KE DNI HUDBY

úterý 21. června v 17 hod.
Koncertní sál Městského

klubu v Litovli
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S DDM Litovel se děti rozhodně nenudí!
Květen je pátý měsíc v roce a aniž 
bychom to udělali záměrně, uspo-
řádali jsme pět jarních akcí. ☺
  
Začali jsme hned 1. májem 
a byl to doslova Pohádko-
vý 1. máj. Akce se konala na 
dopravním hřišti v  Litovli.  
Hned na začátku děti přivítal pi-
rát Jake a rytíř Brtník z Brtníku.  
Na jednotlivých stanovištích si 
děti vyzkoušely svou zručnost  
a obratnost. Měly příležitost ocit-
nout se v  různých pohádkách 
s pohádkovými bytostmi – třeba 
s  krásnou Popelkou, vodníkem, 
čarodějnicí, s  princeznou Kolo-
běžkou ad. Po splnění všech úko-
lů dostaly děti pěknou odměnu 
a mohly se projet na dětském 
kolotoči v parku Míru, občerstvit 
se, prohlédnout si hasičské auto  
a svézt se v  hasičském člunu. 
Touto cestou děkuji dobro-
volným hasičům Tři Dvory 
a také moc děkuji pohádko-
vým bytostem a ostatním po-
mocníkům, díky kterým tato 
akce proběhla na jedničku! 
Průběh zpestřila svými vy-
stoupeními: Spongebob crew, 
Kouzla a čáry z  Bradavic  
a Máme rádi tanec, taneční 
skupina KASTER. Tanečni-

ce a tanečník byli moc šikovní!  
Krásné slunečné nedělní dopole-
dne jen podpořilo atmosféru této 
akce, která se všem líbila a pevně 
věříme, že si děti odnesly plno 
nevšedních zážitků. 

Ve čtvrtek 5. května probě-
hl v  lese Doubrava 50. ročník 
přírodovědné soutěže Zlatý 
list. Do soutěže se přihlásilo 
pět škol z  Litovle a okolí a zú-
častnilo se jí celkem 64 dětí.  
Připraveno bylo osm stanovišť, 
na kterých si účastníci vyzkoušeli 
své znalosti z přírodovědy. O do-
provodný program se postarali 
dobrovolníci ze Záchranné sta-
nice Pateřín, kteří dětem přivezli 
ukázat jak zachráněná mláďata, 
tak mláďata z  vlastního chovu.  
Tímto jim věnujeme velké díky!  
Vítězové této soutěže získa-
li krásné odměny, které nám 
zaslala koordinátorka Zlaté-
ho listu. Další velké díky patří  
i CHKO Litovelské Pomora-
ví, které nám věnovalo krásné 
sponzorské dary s  přírodověd-
nou tematikou, takže ze soutěže 
neodcházel nikdo s  prázdnou!  
Všem děkujeme za účast a ví-
tězům blahopřejeme a držíme 
pěsti v  účasti na dalších kolech 

soutěže.

V  sobotu 7. květ-
na jsme uspořá-
dali na dopravním 
hřišti v  Litovli 
Závody na odrá-
žedlech. Úkolem 
malých závod-
níků bylo projet 
na odrážedlech 

trať mezi kužely, zúženou 
cestičku, respektovat barvy 
na semaforu, objet trpaslí-
ka a zahoukat na houkačce.  
Zpočátku nám počasí moc 
nepřálo, ale s  příchodem 
prvních závodníků se vyča-
silo a závody si pak užívali 
jak soutěžící děti, tak rodiče 
a sourozenci v  rolích rád-
ců, fotografů, kamerama-
nů i pomocníků na trati.  
Celkem se sešlo 23 ma-
lých závodníků. Všichni splnili 
úkoly na trati dle svých mož-
ností a zasloužili si sladkou 
odměnu a originální medaili.  
Děkujeme všem za účast i pod-
poru malých závodníků a těšíme 
se na shledanou třeba zase na 
podzim. 

V pondělí 9. května proběhla pě-
vecká soutěž základních škol z Li-
tovle a okolí Skřivánek 2022. Děti 
byly rozděleny do čtyř kategorií.  
Po několikaleté přestávce jsme 
opět měli možnost vychutnat 
si vystoupení 25 dětí a oce-
nit jejich přípravu a výkony.  
Všechny děti byly odměněny 
malou pozorností za snahu a ví-
tězové diplomy a odměnami. 

Ve středu 11. května jsme uspo-
řádali Dopravní soutěž mladých 
cyklistů pro žáky od 10 do 16 let.  
Zájem škol byl po dvoule-
té přestávce váhavý, ale na-
konec se soutěže zúčastni-
la čtyři čtyřčlenná družstva.  
Žáci měli za úkol prokázat vě-
domosti i praktické dovednosti 
ve čtyřech disciplínách: pra-
vidla provozu na pozemních 

komunikacích (test i jízda), 
jízda zručnosti na kole a zása-
dy poskytování první pomoci.  
Všichni žáci se snažili přinést 
svému družstvu co nejméně 
trestných bodů. Zasloužili si 
tak odměny, které do soutěže 
věnoval BESIP a Městská po-
licie Litovel. Vítězné družstvo 
si odvezlo diplom za 1. místo 
a postup do okresního kola.  
Děkujeme všem za účast a ví-
tězům přejeme hodně úspěchů 
v dalších kolech soutěže. 

Velké díky patří všem dětem, kte-
ré se našich akcí a soutěží účastní, 
jejich rodičům, kteří je doprová-
zí, ale i pedagogickým pracovní-
kům, kteří děti na soutěže připra-
vují. Děkujeme i sponzorům za 
odměny, dobrovolníkům, kteří 
na akcích vypomáhají a zkrátka 
všem, kteří Dům dětí a mládeže 
Litovel jakkoliv podporují. Je to 
pro nás obrovská motivace a po-
vzbuzení k přípravě dalších akti-
vit pro děti a mládež. 
Už teď se těšíme na shledání ne-
jen na našich akcích a soutěžích, 
ale třeba i na našich letních tábo-
rech.           Kolektiv DDM Litovel

V loňském roce realizovalo město Lito-
vel další etapu revitalizace sídliště Ge-
merská. Na jaře tohoto roku proběhla 
dosadba zeleně. Konkrétně bylo vysaze-
no 24 stromů, 10 solitérních keřů a 676 
ostatních keřů. V létě nebo na podzim 
se budou ještě sázet půdopokryvné růže  
v počtu 366 ks.  Odbor životního prostředí

Výsadba na sídlišti Gemerská
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• 2. 6.–31. 8. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU LITOVEL 
Výstavní síň MK Litovel. Otevřeno: Po, Út, Čt 8–15 hod., St 8–17 hod., Pá 8–13 hod.,  
So 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Společná výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel, vernisáž se bude konat ve středu 
1. června v 17 hod.

• čtvrtek 2. 6.    KINO: SRDCE NA DLANI
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Filmová komedie s  Vladimírem Polívkou, Eliškou Balzerovou, Matoušem Rumlem, 
Janou Pidrmanovou, Boleslavem Polívkou, Veronikou Khek Kubařovou a dalšími.

• 3. 6.–30. 8.    VÝSTAVA MODELŮ LOKOMOTIV
Prostory TIC Litovel. Otevřeno: Po–Pá 8–17 hod., So 9–15 hod., Ne 9–13 hod., vstupné 
dobrovolné. 
Výstava parních lokomotiv a vagónů ze soukromé sbírky pana Jana Volného z Litovle.

• 4. 6.    TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
Školní dvůr zŠ Jungmannova od 8 hod., startovné: dospělí 30 Kč, děti a senioři 20 Kč.  
22. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty. 
Minitoulky: soutěže pro děti na téma Vesmír, startovné 15 Kč.
Pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Spolek rodičů a přátel  
zŠ Jungmannova.

• čtvrtek 9. června    KINO: UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaný rodinný dobrodružný film, promítání pro školní družiny a veřejnost.

• sobota 11. 6.    HANÁCKÉ BENÁTKY
Náměstí Př. Otakara, 12–22 hod., park Míru 10–17 hod.  
Vstupné: dospělí v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, děti do 5 let zdarma,  
děti 5–10 let a zTP/P a jejich doprovod 50 Kč (i na místě).
Velká celoměstská akce s  programem pro děti. Vystoupí: Marta Jandová, Argema, 
Hudba Praha, Ready Kirken, Tomáš Klus, bohatý doprovodný program, stanoviště a hry 
pro děti v parku Míru.
Podrobný program akce najdete na str. 14 a 15. 

• středa 15. 6.  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZEA HARMONIK S PETREM LÜFTNEREM
Muzeum harmonik a Malý sál záložny v Litovli, 16 hod., vstupné dobrovolné.
Slavnostní otevírání muzea v 16 hod. (1. patro budovy záložny), koncert harmonikáře 
a písničkáře Petra Lüftnera od 17 hod. v Malém sále záložny.

• sobota 18. 6.    KONCERT „NOC KOSTELŮ“
Husův sbor Litovel, 17 hod., volný vstup. Koncert SPS Kantika, jako host vystoupí  
SPS Jaroslav z Bzence.

• čtvrtek 23. 6.    PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, v 18 hod., vstupné dobrovolné. 
zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí na téma: Přêvitamê letni počasi aji letni 
čas. Vystoupí Čtyřlístek pod vedením Milana Vybírala, pořadatel: Hanácká ambasáda. 

• pondělí 27. 6.     MAXIPES FÍK
Velký sál záložny, 9.30 hod., vstupné 40 Kč.
Divadelní pohádka podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna v podání Divadla 
Krapet, představení pro MŠ, I. stupeň zŠ a veřejnost.
 
• úterý 28. 6.    FOLKOVÉ POMORAVÍ
Vodácká restaurace LODĚNICE Litovel, 18 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.
Minifestival živé hudby. Vystoupí: ToPinQu, JAMIE MARSHALL, SVATKA ŠTĚPÁNKOVÁ & 
RADEK HLÁVKA a THE AMPLIFIED ACOUSTIC BAND.

• čtvrtek 30. 6.    KINO: TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Velký sál záložny v Litovli, 17 hod., vstupné 100 Kč.
Pohádka s Tomášem Klusem, Kamilou Janovičovou, Ondřejem Vetchým, Miroslavem 
Vladykou, Jiřím Lábusem, Veronikou Khek Kubařovou, Petrem Štěpánkem a dalšími.
PO PŘEDLOŽENÍ VYSVĚDČENÍ SE SAMÝMI JEDNIČKAMI VSTUP zDARMA!

PŘIPRAVUJEME: 
8.–11. 7. LETNÍ KINO V LITOVLI
červenec a srpen  HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU MĚSTSKÉHO KLUBU
CYKLOVÝLETY A PROHLÍDKY MĚSTA
OD 2. ZÁŘÍ TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY (mládež i dospělí)

V sobotu 18. června proběhne od 
17 hodin v Husově sboru v Litovli 
koncert Smíšeného pěveckého 
sboru Kantika v  rámci projektu 
Noc kostelů. Jako host vystoupí 
Smíšený pěvecký sbor Jaroslav 
z  Bzence. Kantika vystupuje již  
54. rokem a její koncerty jsou vždy 
velice povedené a posluchači od-
cházejí nabití pozitivní energií. 
Dlouhých 35 let stál v čele sboru 
obětavý, náročný a výborný muzi-
kant pan Vlastimil Nedoma, který 
výběrem sborového repertoáru 
utvářel podobu Kantiky. Sbor, 
byť ryze amatérský, nemalým dí-
lem přispíval ke kulturnímu dění  
v Litovli a okolí. Kvalitní prezen-
tací vokální tvorby si vybudoval 
dobrou pozici v českém sborovém 
zpívání a získal několik ocenění na 
soutěžních hudebních festivalech  
i od Unie českých pěveckých 
sborů a prezentuje se úspěšně  

i v zahraničí. V roce 2003 převzala 
pomyslnou taktovku Irena Blek-
tová. Ta se snaží udržet vysoko 
nastavenou laťku kvality. Za 50 let 
existence sboru prošlo jeho řada-
mi na 160 členů.                         MK

Noc kostelů v Husově sboru Z Hanácké ambasádê
Váženi a mili, máme jak vizete ôž 
svuj termin, přêpomenót Vám, 
že smê nachestani, s našém pro-
gramem Přendite si splknót. Dě-
láme to tolik roku, podlivá tech 
nebeskéch zákonu našech štvero 
ročnich počasi, jak se ôkazôjó 
po celé rok. Jaro máme za sebó   
a toš převitáme letni počasi aji let-
ni čas.  To je naše téma k poctěni 
slônovratô. Nám to letos vêcházi 
dva dni po jednadvacátym – teda  
v ten náš pravidelné štvrtek – jak 
dêckê. Fšeckéma možnéma cesta-
ma oznámeni a informaci dáváme 
to na vědomi našém dlóholetém 
návštěvnikum, posluchačum  
a zájemcum. Naše rodná ha-
náčtěna se zasé rozezni 23. června  
v Městskym klubo, s doprovodnó 
mozêkó pana Milana Vêbirala, 
Štêrléstek, co nám vêpomuhl za 
Hanáckó  mozêko. To se vi, jak ři-
kám, že se držime svyho posláni, 

v pohodě a dobré náladě ôvádět, 
zpominat, ôžévat to naše néceňé-
ši, co nám zvostává – po hanáckê!  
Možná sami vizete, jak nás haná-
ku s rodném jazêkem, teda s ha-
náčtênó, ôbévá. A tak to mosime 
hlidat, ê s pomocó Vás, návštěvni-
ku, ať nás muže bêt slêšet ê s tema 
našema mladéma. Já jak posló-
chám hlavně rádio, tak rozeznám, 
jak je dneská hodně tech reporté-
ru daleko ve svym projevô od spi-
sovné češtěnê. Je to samo –ej, –he-
lejte se, novej, velkej, akorát negdê 
ti ostravaci nebo jihomoraváci só 
aspoň trochô k rozeznáni. Ale ha-
náckê ani ťuk! A tak si řikám, ať 
nás ti ostatni okolo nás nezežeró! 
Hanáčtěna mili moji, ta vêrustla 
okolo nás v krásné hanácké zemi 
okolo Moravê, po lesich, lôkách 
a polich – tak šeroká, osobitá,  
a vážimê si teho, co je dědictvi. No 
řeknite!                  Váš Zdenek Brané
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Srdce na dlani
Láska se na věk nebo na místo 
neohlíží. Nikdy nevíme, kdy  
a kde nás potká. Můžeme se 
zamilovat ve školce, v důcho-
du, na ulici, v parku. Kdykoliv 
a kdekoliv. Josef (Boleslav Po-
lívka) se těší, že si po odchodu 
do penze konečně splní svůj 
dávný sen a stane se pouličním 
klaunem. Svým šarmem okouzlí 
i ráznou Marušku (Eliška Bal-
zerová), majitelku pojízdné ka-
várny. Jako by se ti dva hledali 
celý život. Ale není na osudovou 
lásku přece jen trochu pozdě? 
Navíc se k Josefovi do vily právě 
stěhuje jeho dcera Anička (Jana 
Pidrmanová) i s pětiletým Hon-
zíkem. Domnívá se, že s chlapy 
definitivně skončila, ale setkání 
s dávnou láskou Pavlem (Ma-

touš Ruml), ji zasáhne u srdce. 
K Honzíkovi do školky nastupu-
je nová holčička Evička. Honzík 
poprvé zažívá pocity spojené  
s láskou, úplně se v nich neorien-
tuje, a tak sbírá rady od mamin-
ky, dědečka Josefa nebo sympa-
tického strejdy Karla (Vladimír 
Polívka). I toho potká ve škol-
ce láska, když se zamiluje do 
Honzíkovy paní učitelky Elišky 
(Kristína Svarinská). A aby toho 
sbližování nebylo málo, Karlův 
baset Váleček si velmi rozumí 
s Eliščinou basetkou Šalinou. 
Láska přináší do životů našich 
hrdinů naději a krásu, ale i kom-
plikace a překážky, které budou 
muset s úsměvem a dobrou vůlí 
překonat. Jak vše zvládnou mů-
žete vidět ve čtvrtek 2. června od 
18 hodin ve Velkém sále Zálož-

ny v Litovli. 

Ušák Chicky a Zlokřeček
Mladý Chicky je jiný 
než ostatní. Je tak tro-
chu neobyčejný. Naro-
dil se jako napůl kuře  
a napůl zajíc. Měl štěstí, 
protože ho jako malé-
ho adoptoval král Petr, 
slavný zaječí dobro-
druh. Chicky i přes své 
odlišnosti chce to, co 
každý: zapadnout mezi 
ostatní a mít kamarády. 
To, že je pořádný nešika, 
pro něj není žádná pře-
kážka. Odvaha a nad-
šení mu totiž nechybí. 

Celý svůj život touží za-
žít pořádné dobrodruž-
ství! A jedno opravdu 
velké na něj právě čeká! 
Z vězení uprchne nej-
větší padouch v Králov-
ství, Chickyho zlotřilý 
strýc, který chce krále 
Petra připravit o trůn. 
To je pravá příležitost 
pro Chickyho! Se svými 
dvěma společníky, jíz-
livým želvákem Abem  
a odvážnou odborni-
cí na bojová umění, 
skunkem Meg, se neo-
hroženě vydávají vstříc 
nebezpečí. Jestli se 
Chickymu podaří krále Petra 
zachránit můžete vidět v  úterý 
7. června od 14 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. 

Tajemství staré bambitky 2
Příběh napraveného loupežní-
ka Karaby, jeho odvážné dcery 
Aničky, trochu nešikovného 
prince Jakuba a dalších postav 
opustili tvůrci ve chvíli, kdy 
každá pohádka končí. Zlo bylo 
potrestáno, dobro zvítězilo  
a s ním i láska Aničky a Jakuba. 
A po letech… Z Jakuba je král, 
z Aničky královna a rodina se 
rozrostla o zvídavou princeznu 
Johanku. Ta nejraději tráví čas  
u milujícího dědečka Karaby, 
který se rozhodl věnovat už 
jenom hrnčířskému řemeslu. 
Zlotřilí rádcové Lorenc a Fe-
renc byli vyhnáni z království, 

potloukají se po světě a hledají 
místo, kde by mohli znovu začít 
kout pikle. A mladá, nezkušená 
královna Julie ze sousedního 
království se stane vhodným 
nástrojem jejich pomsty. Že 
by nastal čas oprášit tajemnou 
bambitku, která doposud ležela 
dobře ukrytá a povolat na po-
moc loupežníka Karabu? Kdo 
však ví, kde mu je konec? A není 
to jenom pohádka pro malou 
princezničku? Lorenc a Ferenc 
nastraží na Karabu důmyslnou 
past. Teď je potřeba spojit síly, 
aby spravedlnost a láska koneč-
ně zvítězily. Jestli se to povede  
i tentokrát můžete vidět ve čtvr-
tek 30. června od 17 hodin ve 
Velkém sále Záložny. Po předlo-
žení vysvědčení se samými jed-
ničkami mají děti vstup zdarma.

MK

Filmová komedie pro dospělé, pohádky pro děti

Slavnostní otevření Muzea harmonik
Ve středu 15. června v  16 hodin bude 
slavnostně otevřeno litovelské Muzeum 
harmonik. 
Muzeum vzniklo z  daru unikát-
ní soukromé sbírky pana Jiřího 
Sedláčka a město Litovel pro ni 
vybudovalo nové moderní pro-
story v 1. patře budovy Záložny. 
Sbírka obsahuje více než 330 nástrojů 
a je největší svého druhu ve střední 
Evropě. K  vidění jsou akordeony, he-
ligonky i atypicky vyrobené nástroje 
nebo tahací harmoniky starší 150 let.  
Součástí jsou i zahraniční exponáty 
zejména z Itálie, Německa a Rakouska.  
Smyslem zřízení muzea je připo-
mínat návštěvníkům vynikající ře-
meslnou a výtvarnou práci našich 
předků a je velkým přáním sběra-
tele, aby tato jedinečná sbírka byla 
zachována i dalším generacím. 
Původní muzeum fungovalo jako sou-
kromé v  domě pana Jiřího Sedláčka 
v  letech 2011–2021. Krátce po ote-

vření získalo zvláštní ocenění v  pres-
tižní soutěži GLORIA MUSEALIS 
v  kategorii Muzejní počin roku 2012.  
Sběratel zasvětil harmonikám celý svůj 
život, sám na ně hraje už od dětství. Har-
moniky opravuje a sbírá více než 50 let.  
Nově vybudované muzeum nabízí mo-
derní expozici a zajímavý zážitek s in-
teraktivními prvky. Je zde možnost za-
hrát si na vybrané druhy nástrojů nebo 
zhlédnout osobité video se sběratelem.  
V rámci slavnostního otevření muzea 
se můžete těšit také na koncert sym-
patického písničkáře Petra Lüftnera, 
který začne v  17 hodin. Petr Lüftner 
pochází z  Ústí nad Labem, má za se-
bou turné po boku Xindla X a nyní 
pracuje na třetí desce. Muzikant svým 
stylem hraní a hledáním nových cest 
dokazuje, že akordeon není nástroj 
pouze do hospody, hraje písničky ro-
mantického charakteru i k  pobavení. 
Vstupné je dobrovolné. 

hš
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Sobota 11. června – Hanácké Benátky se vrací po dvouleté pauze

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ
12.00 hod.  ZAHÁJENÍ, MAŽORETKY LINETBELLS
12.30–13.30 hod.  MARTA JANDOVÁ S KAPELOU
13.30–14.15 hod.  MAŽORETKY LINETBELLS, TS KASTER
14.15 hod.  ZDRAVICE HOSTŮ
14.30–16 hod.  ARGEMA
16.00–16.30 hod.  GOLDEN BEES
16.30–17.30 hod.  READY KIRKEN
17.30–18.30 hod.  CARAMBA
18.30–20.00 hod.  HUDBA PRAHA
20.30–21.30 hod.  TOMÁŠ KLUS

DOPROVODNÝ PROGRAM
PARK MÍRU
ZDARMA:
10.00–17.00 hod.  STANOVIŠTĚ PRO DĚTI 
10.00–17.00 hod.  TAJUPLNÝ SVĚT PODIVUHODNÝCH HER  
  JIŘÍHO ŠEBESTY 
10.00–17.00 hod. STAVĚNÍ SE STAVEBNICÍ SEVA
10.00–16.00 hod.  MINI AKADEMIE DDM LITOVEL (dílničky  
  a prezentace kroužků)
10.00–12.00 hod. KLAUNSKÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM
10.00–16.00 hod. OTEVŘENO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (možnost  
  zapůjčení kol a koloběžek)
10.00–17.00 hod. JUMPING TRAMPOLÍNY 

13.00–15.00 hod. KLAUNSKÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM
13.00–17.00 hod. MINIZOO DDM Litovel

ZŠ VÍTĚZNÁ
Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup do posilovny 
a bazénu na hodinu zdarma (13–18 hod.)

MUZEUM LITOVEL
9.00–17.00 hod. stálé expozice muzea a výstava stavebnice Seva

PROSTORY TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA  
9.00–17.00 hod. výstava modelů lokomotiv
 
KAPLE SV. JIŘÍ 
13.00–16.00 hod. bude kaple otevřena veřejnosti

10.00–17.00 hod. JÍZDA NA PRAMICI POD NÁMĚSTÍM (60 Kč, 
děti do 10 let 30 Kč)

10.00–19.00 hod. VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ (40 Kč, děti do 
10 let 20 Kč)

OSLAVA 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU LITOVEL
Prostranství před budovou Českého rybářského svazu, Palackého, 
Litovel. Od 10 hodin rybí speciality, soutěže pro děti i dospělé, 
možnost lovu ryb a kormoránů na speciálních simulátorech, živá 
hudba k tanci i poslechu.
Více informací najdete na plakátu na str. 19.

Marta Jandová
V 19 letech odjela původně na 
rok do Německa, aby se naučila 
další jazyk a získala nové zku-
šenosti. Po několika týdnech 
pobytu ale vzala, původně jako 
koníček, volné místo zpěvačky  
v rockové kapele Die Happy, 
s  níž vystupuje dodnes. V Čes-
ké republice se jako zpěvačka 
poprvé představila v 90. letech, 
většinou společně s  otcem Pe-
trem Jandou. Zahrála si v mu-
zikálu Krysař Daniela Landy, 
tehdy alternovala s Lucií Bílou 
hlavní roli Agnes. Po návratu do 
Česka získala hlavní roli Mony 
Lisy ve stejnojmenném muzi-
kálu v Divadle Broadway. Dále 
hrála v muzikálech Kat Mydlář, 
Baron Prášil a Ať žije rokenrol.
Jedním z jejích nejoblíbenějších 
projektů vedle své kapely Die 
Happy se stala Rocksymphony 
a Rocksymphony 2 s filharmo-
nií Bohuslava Martinů ve Zlíně. 
Spolu s  Václavem Noidem Bár-

tou byla vybrána Českou tele-
vizí, aby reprezentovala ČR na 
Eurovision Song Contest 2015 
ve Vídni, kde dopadli lépe než 
všechny dosavadní české dele-
gace. V roce 2018 se Martě po-
dařilo splnit si svůj velký sen,  
vydala první autorskou sólovou 
desku Barvy.

Argema
Josef Pavka založil v  roce 1982 
spolu s dalšími muzikanty sku-
pinu, která nese název Argema. 
Skupina byla nucena dokazo-
vat tehdejším funkcionářům, 
že Argema je jméno největšího 
tropického motýla, protože v té 
době byly anglické názvy sku-
pin zakázány. Popularitu získává 
Argema nejprve především na 
Jižní Moravě a začíná se pro-
sazovat i svou vlastní tvorbou, 
které vůbec nebyla tehdejší doba 
nakloněna. Díky velkému zá-
jmu fanoušků a vlastní tvorbě 
se skupina znelíbila tehdejšímu 
režimu, z  toho důvodu byla 
nucena přihlásit se na festival 
Politická píseň Sokolov, kde za 
skladbu Proroctví získala jednu 
z hlavních cen a zároveň i cenu 
diváků. Argema vydává svou 
první desku, která je ale posléze 
zakázána a obal této desky byl 
tehdejším cenzorem dokonce 
zabaven. Nátlak na kapelu je tak 
velký, že ruší své turné v  Pol-
sku a dává si malou přestávku. 
Následuje období, kdy s  pří-

chodem nových členů začíná 
tvorba inklinovat k  výrazným, 
někdy až popovým melodiím  
a žebříček popularity začíná 
zase strmě stoupat. Přichází 
album Poprvé a s ním video-
klip k  písni Jarošovský pivovar  
a další alba Z  Prlova do New 
York City a Pomaláče. S  vydá-
ním alba Tohle je ráj do života 
skupiny zasahuje tragická udá-
lost, kdy umírá při vystoupení 
kytarista Bohdan Furch. 
Po albu Modrý pondělí a Mili-
on snů se Argema již pravidelně 
objevuje na předních příčkách 
všech anket a hitparád. Přichá-
zí nespočet koncertů, další CD 
a písničky. I když několikrát za 
svou éru změnila kapela obsaze-
ní, slaví letos již 40 let od zalo-
žení. V  současné době Argema 
vystupuje ve složení Josef Pavka 
– bicí, Jaromír Hnilica – zpěv, 
Ivoš Ledabyl – kytara a Kamil 
Hanáček – basová kytara.

Hudba Praha Band
Kapela je pokračováním Jasné 
Páky a Hudby Praha, která se 
rozpadla v roce 2015. 
Charakteristický souzvuk kytar 
bratří Zatloukalů, zakládajících 
členů skupin, doplněný dunivou 
basovou kytarou Jirky Jelínka 
je zárukou původního soundu 
kapely Hudba Praha. Sesta-
vu doplňují frontman Zdeněk 
Hnyk, jehož hlas můžete znát 
z vysílání pražského Radia 1, 
bubeník Tomáš Stloukal a pů-
vodní vokalistky Hudby Praha 
Jamajka Koblicová a Daniela 
Litváková Čelková. Na saxofon 
hraje Jakub Douda. Hudba Pra-
ha Band hraje největší hity Jasné 
páky a Hudby Praha jako Zákon 
o zachování energie, Špinavý 
záda, Pal vocuď, Cizej chlap, 
Holka Tonka, To tak, Marihua-
na, Máma táta, Můry, Lunapark.  
V prosinci 2021 vyšlo kapele 
nové album Barevný sny. 
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Ready Kirken
Skupina byla založena v  lednu 
1996, kdy kytarista skupiny Ana-
chronik Michal Hrůza dal kyta-
ristovi pražských Freeway Jam 
Zdeňku Ceralovi kazetu svých 
domácích nahrávek. Ten oslovil 
své kamarády Romana Plesko-
ta a Petra Lichtenberga a už na 
jaře roku 1996 natočili demo-
nahrávku a 4. 7. 1996 vystoupili 
na festivalu v Janderově. V létě 
1996 také vydali svou první stu-

diovou nahrávku (studio Benas, 
zvukař Tomáš Novák, produkce 
RK+Honza Křížek). V roce 1999 
byl natočen klip k songu Zejt-
ra mám, který po nasazení do 
rádií zaznamenal velký úspěch.  
V roce 2001 bylo ve Studiu C 
nahráno CD Vlny. V roce 2006 
se píseň 1+1 z alba Asi se něco 
děje stává nejhranější písní v čes-
kém éteru a získává cenu Anděl.  
V tomtéž roce přechází od Uni-
versalu k EMI. Poslední studiové 

album Box 2012 vydal 
Popron Music. Na po-
sledních dvou albech 
2010 a Box se vydavatel-
sky a distribučně podílel 
server Ulož.to, na kterém 
jsou alba oficiálně zdar-
ma ke stažení. V distri-
buci Supraphonu vyšlo 
v roce 2015 album s ná-
zvem Kde byl vykopán 

zakopanej pes a v roce 2018 v setu 
LP+CD+mp3 Různorudé album. 
Kapela vystupuje ve složení Mi-
chal Mráz – zpěv, kytara, Zdeněk 
Ceral – kytara, Jiří Dračínský – ba-
sová kytara a Samuel Palán – bicí.

Tomáš Klus
Zpěvák, herec a písničkář. Držitel 
cen Zpěvák roku na hudebních 
cenách Óčka za rok 2009 a držitel 
Anděla v kategorii Zpěvák roku 
2009. Původně moderní pětibo-
jař se zlatou medailí vystudoval 
činoherní herectví na DAMU. 
Do povědomí posluchačů se za-
psal písní Dopis, se kterou vyhrál 
v  roce 2007 1. místo společně  
s cenou diváků na soutěži Czech-
talent ve Zlíně. O rok později 
vydává své první album Cesta 
do záhu(d)by. Z  předskokana 
kapely Chinaski se stal jeden 
z  nejznámějších a nejoblíbeněj-

ších zpěváků na české scéně, kte-
rý má na svém kontě mimo jiné  
i zpěvník Já, písničkáŘ. Spo-
lupracoval na hudbě k  filmu 
Anglické jahody. Zahrál si 
v  seriálu Hop nebo trop, ve fil-
mech Šejdrem, Veni, vidi, vici 
a dalších, v  pohádce Tajemství 
staré bambitky ztvárnil prince  
a v Tajemství staré bambitky 2 krá-
le Jakuba. Na svém kontě má deset 
CD, z nichž nejnovější vyšlo loni  
a nese název Cítím.                         MK

V  minulém týdnu na naší škole 
proběhla, dle našeho názoru, za-
jímavá dvoudenní akce. V  rámci 
výuky pracovních činností byla 
našim deváťákům nabídnuta 
možnost vyzkoušet si roli učitele 
na prvním stupni. Pedagogové  
z prvního stupně nabídli k oduče-
ní několik hodin, do kterých se 
mohly dvou až tříčlenné skupin-
ky žáků devátého ročníku zapsat 
v  přihlašovacím formuláři. Spo-
lečně s učiteli se dopředu domlu-
vili na obsahu dané hodiny, a tuto 
hodinu potom přišli odučit. Byly 
to jak hodiny praktických před-
mětů, jako jsou pracovní činnosti, 
výtvarka nebo tělocvik, tak i ma-
tematika, český jazyk nebo hodiny 
cizího jazyka. 
Každá hodina vyžadovala samo-
zřejmě nějakou přípravu. Ta byla 
rozdílná podle náročnosti vyučo-
vaného předmětu či tématu, ale  
i tím, kolik úsilí a času přípravě 
skupinky věnovaly. Objevily se 
nám zde „učitelé“ trávící nad pří-
pravou kvůli vyhledávání a plá-
nování třeba i dvě hodiny, ovšem 
také vyučující, kteří se během pěti 
minut rozhodli, co budou dělat,  
a pak improvizovali dle reakcí  
a nálady malých žáčků. 
Závěrem měli deváťáci za úkol 
zhodnotit svou pedagogickou 
praxi a odpovědět na pár dotazů. 
Z odpovědí vesměs vyplynulo, že 
výuka sice nezměnila jejich po-
hled na práci s  lidmi, ale jsou si  
i tak vědomi důležitosti komuni-
kace, ohleduplnosti a spolupráce. 
Přiznávají ale, že práce s  lidmi je 

prostě těžká. Nejzajímavější odpo-
vědi na dotaz, v čem byla tato zku-
šenost pro tebe nová a zajímavá, si 
můžete přečíst sami:
„Nová v  tom, že jsem si stoup-
la před mladší a snažila se jim 
pomoct a naučit je něco nového. 
Zajímavá byla tím, že někdo je 
rychlejší a někdo pomalejší, tak 
je třeba to nějak ukočírovat, aby 
všichni měli prostor.“
„Mohly jsme děti naučit i něco 
nového, poprvé jsme byly učitelky 
my.“
„Vyzkoušela jsem si být učitelkou, 
bavilo mě to, ale učitelka bych být 
nechtěla.“
„Je to něco jiného, než sedět v la-
vici.“ 
„Zkusil jsem si učit mladší žáky.“ 
„Vyzkoušela jsem si být na druhé 
straně, pracovat s těmi dětmi.“ 
„Zjistili jsme, jakou výdrž musí 
mít učitelé s dětmi v hodinách.“
„Zkusily jsme si, jaké to pro uči-
tele je.“ 
„Vždy jsem si chtěla zkusit učit, 
takže to bylo nové a 100% zají-
mavé.“               Mgr. Michal Stratil

Pedagogická praxe deváťáků na 
Jungmance

Dne 7. května  MS Litovel 
Doubrava uspořádal „Jarní 
myslivecký den pro děti“. 
Členové spolku si pro děti 
připravili program, který 
tvořilo plnění úkolů na růz-
ných stanovištích. Děti po-
znávaly rostlinky a stromy 
v lese, lovecká plemena psů, 
která myslivci využívají ve 
své praxi, učily se poznávat 
život zvěře v lesích a střílely 
ze vzduchovky. Za splnění 
úkolů pak děti byly odmě-
něny medailí a malou sladkostí.
Akce probíhala v blízkosti chaty 
Doubravy. Děti zde mohly vidět 
živé dravce: výra velkého, káně 
Harrisova a sovu pálenou nebo 
pohladit si ochočenou kunu 
skalní, která přijela ze záchran-
né stanice Pateřín. Rovněž na 
místo dorazil i myslivecký ko-
lega Marek Nimrichtr z Postřel-
mova, který přivezl preparáty 
vybraných kusů zvěře a děti tak 
mohly vidět, zajíce, prase divo-
ké a vybrané myslivecké trofe-
je. Svým zajímavým výkladem 
zaujal nejenom malé děti, ale  
i dospělé.
Ačkoliv byl program primárně 
určen dětem, členové spolku 
měli radost, že s životem zvě-
ře v  lese se rádi seznamovali  
i dospělí. Ti nejen poslouchali 
zajímavé vyprávění zkušených 
myslivců, ale rádi si rovněž otes-
tovali svoje znalosti nebo si za-
stříleli ze vzduchovky.
Celý program doprovázely 
ukázky hudby mysliveckých 

trubačů a ochutnávka myslivec-
ké kuchyně, zvěřinového guláše 
a pečeného divočáka.
Členové spolku byli velmi po-
těšení velkou účastí dětí, sou-
těžilo jich celkem 183, což je 
v  historii této akce rekordní 
počet. Všichni věří, že ukázka 
myslivecké práce a povídání  
o ní vzbudí zájem dětí o přírodu 
a budou ji i nadále respektovat  
a chovat se v ní tak, jak si příro-
da a život v lese zasluhují. A za 
to všem účastníkům členové MS 
Litovel Doubrava děkují.
Těm dospělým a dětem, kterým 
se akce líbila, je nabídnuta mož-
nost účastnit se letního příměst-
ského tábora, který je určen dě-
tem ve věku 7–12 let a proběhne 
22.–26. srpna. V  případě, že 
máte zájem, prosím kontaktuj-
te organizátorku akce (Kamila 
Hrabová) na e-mailu: khrabo-
va@seznam.cz. Podrobnosti  
a program Vám budou na žá-
dost zaslány.

MS Litovel Doubrava

Jarní myslivecký den pro děti  
u chaty Doubravy
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Školní rok se pomalu chýlí ke 
konci. Minule jsme avizovali, že 
po odmlce způsobené corona-
virovou epidemií se studentská 
rada gymnázia rozhodla opět 
obnovit tradici majálesu. Ten 
se konal v pátek 29. dubna. Byl 
spojen s  posledním zvoněním 
čtvrtých ročníků a pasováním 
budoucích maturantů. Jeho té-
matem byly „jiné světy“. Většina 
žáků se inspirovala známými 
pohádkovými příběhy, a tak 
jsme mohli vedle sebe vidět 
studenty z  Bradavic, postavy 
z  filmů Walta Disneyho, nej-
známější večerníčkové postavy, 
spolu s  Alenkou jsme nahlédli 
za zrcadlo, ocitli se ve společ-
nosti řeckých bohů nebo mezi 
Avengery. Po průvodu směrem 

na náměstí se na školním hřišti 
uskutečnily krátké scénky v  re-
žii jednotlivých tříd a vyhlášení 
vítězů nižšího a vyššího gym-
názia. Každá třída si vysloužila 
odměnu, ale absolutními vítě-
zi se stali za nižší gymnázium 
Šmoulové (i s  Gargamelem  
a Azraelem) z  kvarty a na vyš-
ším gymnáziu sexta, která se 
inspirovala filmem Coco. Na 
Facebooku gymnázia je k vidění 
mnoho fotografií, které atmo-
sféru tohoto příjemného odpo-
ledne přibližují.
Dovolte na tomto místě zmínit 
i jeden velký soutěžní úspěch. 
Ve dnech 20. a 21. dubna se 
na OA Hovorčovická v  Praze 
uskutečnilo již 29.  Mistrovství 
ČR žáků ve zpracování textů 

na počítači. Soutěž organizu-
je Interinfo ČR ve spolupráci 
s Internetovou školou ZAV, za 
podpory Asociace OA a NPI 
ČR. V  celostátním kole změ-
řilo své schopnosti na osmde-
sát soutěžících ze čtyřiceti škol 
z  celé republiky (60 žáci SŠ, 20 
žáci ZŠ). V obou věkových sku-
pinách se soutěžilo ve čtyřech 
disciplínách – korektura textu, 
audiotranscription, opis textu  
a záznam mluveného slova. 
V  každém soutěžním dnu pro-
běhly dvě disciplíny. Odpoledne 
prvního soutěžního dne si navíc 
soutěžící zpestřili pobyt návště-
vou Muzea fantastických iluzí 
a procházkou po Praze. Naši 
školu a město Litovel výborně 
reprezentovala žákyně druhého 
ročníku Eliška Smetanová, která 

se v disciplínách korektura textu 
a audiotranscription umístila na 
stupních vítězů a přivezla si dvě 
bronzové medaile, v  disciplí-
ně opis textu ještě přidala šesté 
místo. Navázala tak na úspěchy, 
které získala už jako žákyně ZŠ 
Vítězná, kde se pod vedením 
paní ředitelky Mgr. Zuzany Ab-
solonové začala tomuto oboru 
věnovat. Zařadila se do repre-
zentačního družstva ČR, s nímž 
se zúčastnila i mistrovství světa 
v  Cagliari v  roce 2019. Výbor-
nými výkony na soutěžích v po-
sledních dvou letech potvrdila 
své postavení v reprezentačním 
týmu a opět si zajistila účast na 
mistrovství světa, které se usku-
teční v  srpnu letošního roku 
v nizozemském Maastrichtu.

Mgr. Lenka Viktoříková

Závěr roku na Gymnáziu Jana Opletala
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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

DEN DĚTÍ – MALOVÁNÍ TRIČEK
• středa 1. 6., 9.00–12.00 hodin
Tričko vlastní bavlněné světlé – max. 3 ks. Technika stříkání barvami 
na textil přes šablony. Cena 120 Kč.

MINIŠKOLKA – VÝLET
• termín bude upřesněn dle počasí
Pro děti navštěvující Miniškolku.

CYKLOVÝLET – NA KOLE NA DOUBRAVSKÝ DVŮR
• pondělí 13. 6./ středa 15. 6. – dle počasí
Odjezd v 9.00 hodin od MC, nutné se přihlásit předem.
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Úspěch Mladých zdravotníků ze 
ZŠ Vítězná Litovel a postup do 
celostátního kola
Dne 11. května se dvě pětičlenná 
družstva ze ZŠ Vítězná Litovel 
zúčastnila v Olomouci Soutěže 
mladých zdravotníků.
V době od 8.30 do 14.00 hodin 
plnili soutěžící v areálu DDM 
Olomouc a v Bezručových sa-
dech na pěti stanovištích úko-
ly   první pomoci. Cílem neby-
lo jen soutěžení, děti si mohly 
navzájem vyměnit znalosti  
a dovednosti z poskytování prv-
ní pomoci a získat od zkušených 
zdravotníků zpětnou vazbu. Če-
kaly na ně různé záchranářské 
situace, s nimiž se mohou v běž-
ném životě, při sportu či dopravě 
setkat.
Družstvo A  ve složení  Nela 
Skácelová, Tereza Štefánková, 
Tereza Němcová, Silvie Dub-
ská a Adam Zatloukal  obsadilo   
2. místo. Družstvu B  ve slože-
ní  Karolína Vyvozilová, Eliška 
Háblová, Apolena Ptáčková, Sára 
Mia Březinová a Jana Plachá  se 
mimořádně dařilo a obsadilo   
1. místo  s postupem do celore-
publikového kola, které proběh-
ne 17.–19. června v Praze. Držte 
nám palce!!!

Mgr. Andrea Švecová

Mezinárodní úspěch žáků  
z Vítězné
V  květnu proběhla celosvěto-
vá internetová soutěž v psa-
ní na PC. Soutěžící opisovali 
text v  16 světových jazycích 
(japonsky, německy, anglicky, 
estonsky, finsky, francouzsky, 
maďarsky, italsky, holandsky, 
polsky, portugalsky, rumun-
sky, slovensky, turecky, chor-
vatsky a samozřejmě česky). 
Naši školu v  kategorii žáků  
a studentů středních škol do 
16 let reprezentovala Zuza-
na Smetanová z  8. A a Vero-
nika Zajíčková z  9. B. V  této 
kategorii bylo přihlášeno 234 
soutěžících. Zuzanka v  těžké 
světové konkurenci obsadila  
7. místo a Verunka 17. místo.
Písaři se také účastnili krajské-
ho kola v opise českého a anglic-
kého textu. V desetiminutovém 
opise v českém jazyce se v kraji  
na 3. místě umístila Veronika 
Zajíčková z  9. B, na 4. místě 
Natálie Tomancová z  8. A, na  
5. místě Ondřej Fidler z  6. B  
a na 6. místě Veronika Kohou-
tová z 9. B. V desetiminutovém 
opise v anglickém jazyce byla na  
3. místě Natálie Tomancová, 
na 4. místě Zuzana Smetanová, 
na 5. místě Veronika Zajíčko-

vá a na 6. místě Ondřej Fidler. 
V první desítce se také umístila 
Eliška Háblová, Adéla Bartoňo-
vá a Stella Jančí z 9. B.
Všem tímto moc děkuje-
me za reprezentaci školy  
a gratulujeme k dosaženým svě-
tovým a krajským úspěchům. 
               Mgr. Zuzana Absolonová,
                                      ředitelka školy

19. ročník Turnaje v  míčových 
hrách dívek
Ve středu 27. dubna se v  hale 
ZŠ Vítězná Litovel, po roč-
ní covidové pauze, konal již  

19. ročník Turnaje v  mí-
čových hrách dívek. Tur-
naj se konal v rámci oslav 
20 let od založení školy ZŠ 
Vítězná. Zúčastnilo se 12 
družstev ze tří škol – ZŠ 
Vítězná, ZŠ Jungmannova 
a GJO Litovel.
Družstva soutěžila ve vy-
bíjené nebo přehazované 
podle ročníku. Po velmi 
vyrovnaných utkáních  
a za hlasité podpory po-
četného publika druž-

stva dívek ZŠ Vítězná zvítězila 
ve dvou kategoriích.  Pouze  
v přehazované 7. tříd skončila 
na druhém místě  a ve vybíjené 
6. ročníků také  na druhém mís-
tě. Děkuji děvčatům ZŠ Vítězná 
Litovel za bojovnost a úspěšnou 
reprezentaci naší školy.

Celkové výsledky:
6. ročník – vybíjená
1. ZŠ Jungmannova Litovel
2. ZŠ Vítězná Litovel
3. GJO Litovel

7. ročník – přehazovaná
1. ZŠ Jungmannova Litovel
2. ZŠ Vítězná Litovel
3. GJO Litovel

8. ročník – přehazovaná
1. ZŠ Vítězná Litovel
2. ZŠ Jungmannova Litovel
3. GJO Litovel

9. ročník – přehazovaná
1. ZŠ Vítězná Litovel
2. ZŠ Jungmannova Litovel
3. GJO Litovel 

Mgr. Anna Rakowská, uč. Tv

Žáci ZŠ Vítězná bodují na všech frontách

pátek 24. června od 10 hodin
průvod žáků naším městem, téma: 

„Škola včera, dnes a zítra“
• 15– 17 hod. den otevřených dveří
• 15 hod. slavnostní zahájení Dne ote-
vřených dveří před budovou školy se společ-
ným tancem žáků školy
Po zahájení následuje v budově školy:
výstava výtvarných prací žáků k  20 letům 
školy, výstava zajímavých materiálů z  předchozích let, promítání elektronických zá-
znamů aktivit našich žáků, v 16.00 a 16.40 hod. muzikál DPS Mládí a DPS Benjamínek  
O dvanácti měsíčkách v  jídelně školy, prohlídka učeben přípravné třídy, 1. stupně  
a odborných učeben 2. stupně (F, Ch, Př, Inf, Vv, dílny, kuchyňka).

ZŠ Litovel
V í t ě zná
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V  květnu byly dohrány téměř 
všechny házenkářské soutěže a se-
zóna 2021/2022 se chýlí ke konci.  
Můžeme říct: Konečně! Minulé dva 
ročníky totiž zůstaly kvůli covidu 
bez výsledků. A byla to jedna z nej-
úspěšnějších sezón v historii klubu.

Starší dorostenci vyhráli 2. ligu 
Morava (foto)
Starší dorostenci pod vedením 
trenéra Zdeňka Sléhy v jarní půlce 
2. ligy Morava neztratili ani bod  
a po právu se v součtu celé sezóny 
stali vítězi této soutěže. Podle tre-
néra se letos v týmu sešla suprová 
parta, všichni ukázali chuť i píli 
trénovat a hrát. I přes zimní peri-
petie s covidem si ale tým prostě 
řekl, že soutěž vyhraje a dokázal 
to. Právem si také vybojovali účast 
v  baráži o 1. dorosteneckou ligu. 
Nejlepším naším střelcem se stal 
Michal Coufal se 142 brankami.

Starší žáci v nejlepší pětce v  re-
publice
V  květnu vyvrcholila také Žá-
kovská liga starších žáků – soutěž 
nejlepších 25 celků z celé republi-
ky. Naši žáci pod vedením trenéra 

Martina Zifčáka nejen v posled-
ním turnaji v Telnici zabojovali  
a umístili se na skvělém 5. místě 
v republice! Předčili tak i žákov-
ské týmy některých extraligo-
vých celků – Dukly Praha, Jičína, 
Zubří, Nového Veselí, Kopřivni-
ce nebo Brna. Soutěž opanoval 
celek Plzně, před Lovosicemi, 
Telnicí a Frýdkem-Místkem. 
Nejlepším naším střelcem v  Žá-
kovské lize se stal Martin Čun-
derle se 74 brankami. Starší žáci 
také vyhráli svoji krajskou sou-
těž. Hned pětice našich starších 
žáků bude reprezentovat Olo-
moucký kraj na Olympiádě dětí  
a mládeže, která proběhne kon-
cem června v Olomouci a okolí.

Muži nadále v popředí první ligy
Tým dospělých pod vedením 
Lubomíra Krejčíře ukazoval svo-
je kvality letos opět v celostátní  
1. lize mužů, tedy druhé nejvyš-
ší soutěži hned za Extraligou. Ve 
vyrovnané špičce tabulky soutěže 
tým vybojoval výborné 2. místo za 
letos suverénními Strakonicemi. 
Vrcholem soutěže bylo 9. dub-
na utkání našeho týmu právě ve 

Strakonicích, které bylo přímým 
soubojem o čelo tabulky. Náš tým 
sice podlehl Strakonicím 24:27, 
ale předvedl velmi kvalitní výkon. 
V  dalších zbývajících  utkáních  
3 výhrami odrazil útok dalších 
soupeřů v  tabulce a uhájil tak 
skvělou stříbrnou pozici. Nejlep-
ším střelcem týmu se stal F. Geist 
s 92 brankami.

Junioři jarním mistrem v 2. lize 
mužů
Jarní část sezóny zastihla ve vý-
borné formě také naše juniory, 
kteří startují 2. lize Morava-sever 
dospělých. Na jaře prohráli z  11 
utkání jen dvakrát a stali se tak 
jarními mistry. V součtu s podzi-
mem se umístili také na výborném  
6. místě. V  týmu trenérů Radka 
Dočkala a Tomáše Hanáka byl 

nejlepším střelcem Radek Čikl se 
101 brankami.    
Také působení dalších týmů, kte-
ré v našem klubu hrají – od nej-
menších až po dospělé (celkem 
8), hodnotíme úspěšně. Mladší 
dorostenci se umístili pod vede-
ním trenéra Vladimíra Jašíčka na 
6. místě 2. ligy Morava, nejlepším 
střelcem se stal Adam Zifčák s 94 
góly. Mladší žáci jarní část Kraj-
ské ligy ještě dohrávají a míří pod 
vedením trenéra Radovana Šim-
ka ke třetímu místu. Nejlepším 
střelcem týmu je zatím Vojtěch 
Tyl s  54 brankami. Miniházenou 
čeká vrchol sezóny až v červnu. Po 
dvou letech totiž uspořádáme již 
9. ročník turnaje Litovel MiniCup 
(3.–5. 6.), kde bude startovat cel-
kem 24 týmů nejen z  ČR, ale i ze 
Slovenska.                                            rš

Úspěšná sezóna házenkářů Litovel
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RYBÁŘSKÝ DEN 
ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, Z.S., - MÍSTNÍ ORGANIZACE LITOVEL 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 

100. 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V LITOVLI, 

KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 

11. ČERVNA  OD 10.00 HOD. 
NA PROSTRANSTVÍ U RYBÁŘSKÉ BUDOVY  
NA ULICI PALACKÉHO 1162 V LITOVLI. 

PO CELOU DOBU BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ, KDE BUDE PŘIPRAVENA ŘADA RYBÍCH 

SPECIALIT. 

PRO DOBROU NÁLADU BUDE K POSLECHU I K TANCI HRÁT  
OD 13.00 HOD. KAPELA TANDEM BEAT. 

PRO DĚTI BUDE ZAJIŠTĚNA ŘADA SOUTĚŽÍ A UKÁZKA RYBOLOVNÉ TECHNIKY. 

PŘEKVAPENÍ: MOŽNOST LOVU RYB A KORMORÁNŮ NA SPECIÁLNÍCH SIMULÁTORECH. 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ A SRDEČNĚ ZVOU 
 RYBÁŘI MO LITOVEL. 

Na začátku května se dohrály 
poslední soutěžní zápasy a nyní 
je ten správný čas udělat rekapi-
tulaci uplynulé florbalové sezóny. 
Florbalový oddíl Tatranu Lito-
vel měl v  letošní sezóně téměř 
kompletní portfolio věkových 
kategorií – tj. šest kategorií, od 
nejmenší přípravky až po muže. 
Chyběla pouze kategorie juniorů 
– tj. starší dorost.
U těch nejmladších je důležitá 
hra. Proto se soutěže v prvních 
třech nejmladších kategoriích 
(přípravka, elévové a mladší 
žáci) hrají jako jednotlivé turnaje 
a celková tabulka se nedělá. Nej-
mladší přípravka je velkou nadějí 
do budoucna. Ve 33 odehraných 
zápasech 26x nenašli přemožitele 
a v pouhých 7 zakusili porážku. 
Elévové hráli lepší průměr a pra-

videlně se umisťovali na stupních 
vítězů. Mladší žáci měli špatný 
start do sezóny, kdy téměř vše 
prohrávali. Po vánoční pauze 
přišel zlom a nastal vzestupný 
progres, kdy začali také okoušet 
stupně vítězů na turnajích. 
První kategorie, kde se počítá 
celková tabulka, jsou starší žáci. 
Ti letos hráli OL (Olomoucký 
kraj) přebor. Celou sezónu se 
pohybovali ve středu tabulky  
a na konec z  celkem třinácti 
družstev obsadili pěkné deváté 
místo. Měli i kladný brankový 
rozdíl. V  kanadském bodování 
soutěže krásné čtvrté místo obsa-
dil litovelský Adam Bohata.
Kategorii dorostenců jsme po 
delší odmlce letos opět obsadili. 
Jelikož to bylo družstvo z po-
loviny složené ze starších žáků, 

nebyla na začátku žádná velká 
očekávání. O to větším překva-
pením byl průběh sezóny. Ko-
nečné deváté (předposlední) 
místo sic moc neříká, ale velký 
bodový náskok na posledního  
a několik proher o jednu nebo 
dvě branky se silnými soupeři za-
nechávají pozitivní dojmy z  no-
váčkovské sezóny.
Muži letos hráli OL přebor  
a nastoupili do něj v dosti pozmě-
něné sestavě. Začátek sezóny byl 
nadějný, střed vlažný a na konci 
se již ztrátu na medailové pozi-
ce dohnat nepodařilo. Zamrzela 
hlavně spousta těsných proher, 
které znamenaly bodové ztráty. 
Konečné páté místo (ze sedmi) je 
tedy trochu zklamáním, ale nelze 
jej hodnotit jako neúspěch. Z in-
dividuálních úspěchů je třeba 

vyzdvihnout čtvrté místo Karla 
Mikulky v celkovém kanadském 
bodování a první místo Jiřího 
Skály mezi brankáři dle průmě-
ru obdržených branek na zápas.
Z  celkového pohledu oddílu se 
sezóna hodnotí pozitivně. Mimo 
soutěžní klání se podařilo zor-
ganizovat několik florbalových 
a neflorbalových aktivit – zápa-
sy rodičů s dětmi, úklid v rámci 
Ukliďme Česko a další.
Nyní nás čeká „letní pauza“, 
která bude vyplněná venkovní-
mi tréninky, výjezdy na turnaje, 
předsezónním soustředěním 
apod.
Více informací naleznete na in-
ternetových stránkách florbal.
tatranlitovel.cz.
Krásné léto přejí 
                              litovelští florbalisté.

Florbalová sezóna 2021/2022

Mažoretky Linetbells Litovel po-
kračují účastí na dalších soutěžích 
v  úspěšné reprezentaci našeho 
města a získávají další medaile  
a postupy na vyšší soutěže. V so-
botu 30. dubna se naše mažoret-
ky zúčastnily Mistrovství Moravy 
asociace CMA v  Olomouci, kde 
skupina kadetek hobby získala  
2. místo, velká formace junio-
rek profi se umístila na 2. místě,  
Dominika Popelková za svoje 
sólo v  kategorii děti vybojovala  
1. místo, duo juniorek Aneta Po-
ledníková a Ester Holadová do-
sáhly na 3. místo a trio seniorek 
ve složení Anna Elgnerová, Ka-
rolína Poledníková a Šárka Pečo-

vá se také umístilo na krásném  
3. místě. V  sobotu 14. května se 
vydala skupina kadetek na samot-
né finále této soutěže, na Mistrov-
ství ČR asociace CMA, které se 
konalo v Hradci Králové. Děvčata 
se předvedla ve skvělé formě, ve 
velké konkurenci skupin v  kate-
gorii hobby kadet získala 3. místo  
a dovezla do Litovle cenné bron-
zové medaile.
Naše mažoretky v  následujícím 
měsíci čekají ještě další soutěže. 
A také vystoupení na Hanáckých 
Benátkách, kde se můžete přijít 
podívat na všechny naše skupiny 
dětí od těch nejmenších až po ty 
nejstarší.           Mažoretky Linetbells

Mažoretky získaly další medaile

LETNÍ RELAX
NOVÁ LETNÍ FOTOSOUTĚŽ PRÁVĚ ZAČÍNÁ!

Jak si představujete letní relax? Je to třeba pohoda u vody  
s knihou v ruce nebo oběd na zahrádce Vaší oblíbené restaurace 

či práce na zahrádce mezi květinami? 
Soutěž probíhá od 1. června do 1. září. Fotografie a krátké povídání zasí-
lejte na litovelskenoviny@mestolitovel.cz. Nezapomeňte také uvést Vaše 

kontaktní údaje. Výherci budou zveřejněni v říjnovém vydání Litovelských 
novin a mohou se těšit na krásné ceny!




