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Zveme Vás na letní osvěžení 
na litovelský přírodní koupací biotop

Otevřeno bude celé prázdniny denně od 9 do 19 hodin. 
V případě nepříznivého počasí či snížené kvality vody bude otevírací doba upravena.
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Vážení a milí čtenáři,

   právě držíte v rukou prázdninové číslo Litovel-
ských novin. Najdete v něm spostu zábavy a tipů 
na využití volného času. Hlavním lákadlem bude 
bezesporu nově otevřené Muzeum harmonik na 
Záložně v Litovli. O slavnostním otevření si mů-
žete přečíst v článku na str. 7. Volno můžete vyu-
žít k poznávání krás našeho města – TIC Litovel 
připravilo pestrou nabídku komentovaných prohlídek, cyklovýletů 
a pěších výletů. Novinkou letošního roku jsou komentované pro-
hlídky historika a kronikáře města Ing. Radovana Urválka. Kdo  
z Vás rád fotí, tak je pro něj jako stvořená naše nová letní fotosoutěž 
na téma Letní relax. Více o ní se dozvíte hned vedle. Kromě nabídky 
volnočasových aktivit nechybí ani důležité dopravní informace, za-
jímavosti z města a okolí. Prostě od každého trochu...
   Přejeme Vám krásné prožití prázdnin. Snad nám počasí bude přát! 
Načerpejte všichni spoustu vitamínu D, pozitivní energie a hlavně si 
odpočiňte na dovolených! 

Eva Kratochvílová, redaktorka 

V Litovli 1. července 2022. Uzávěrka příštího vydání je 19. srpna.
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Vážení občané, 
přinášíme Vám aktualizované 
informace ohledně opravy silnice 
II/449. 
Letošní opravy byly zaháje-
ny výstavbou nového mostu  
u Billy (foto dole, stav k 22. 6.). 
Akce běžela dle plánu, ukonče-
ní bylo avizováno na 30. června  
(v době uzávěrky ale nebylo zná-
mo, zda tomu tak bude). Byl to 
nedodělek z r. 2021, kdy z důvo-
du změny technologie výstavby 
mostu musela být realizace pře-
ložena na 1. pololetí letošního 
roku. 

Rekonstrukce se v letošním roce 
bude týkat dvou úseků:
• „Modrá hvězda“ po konec Lito-
vle směr Červenka
• od křižovatky ul. Olomoucká –
Chořelice po Unčovice
Úplná uzavírka od okružní kři-
žovatky „U Modré hvězdy“ po 

konec obce směrem na Červen-
ku bude rozdělena na několik 
etap. 
V  termínu od 20. 6. do 31. 8. 
bude úplná uzavírka od křižo-
vatky Uničovská – Loštická – 
K. Sedláka po vjezd k  motelu. 
Od 1. 9. do 20. 12. bude úplná 
uzavírka úseku od vjezdu k mo-
telu po konec města směr Čer-
venka. Obslužnost nemovitostí 
a firem bude zajištěna. Vozidla 
budou ale projíždět stavbou. 
Bude třeba notné dávky opa-
trnosti, trpělivosti a tolerance. 
Objízdná trasa pro ostatní vozi-
dla bude vedena přes Tři Dvory, 
Pňovice na Uničov, z  Uničova 
na Medlov, Královou a Červen-
ku. Objízdná trasa pro autobusy 
povede přes Tři Dvory a Čer-
venku. 

Od 3. června provádí město 
Litovel opravu ulice Novosady 

(foto nahoře, stav 
k 22. 6.). Kraj-
ská a naše akce 
měly původně 
na sebe navazo-
vat, ale z důvodu 
zpoždění krajské 
akce se zahájení 
obou akcí bohu-
žel na min. dva 
měsíce střetne. 

Město ale již má 
vše vysoutěženo  
a finančně po-
kryto a nechce-
me se kraji opět 
podřizovat. Při-
pomínám, že 
v  r. 2021 vracelo 
město Litovel 
dotaci na opra-
vu ulice Čihadlo, 
kterou nebylo 
možno realizovat právě z důvo-
du změn v etapách krajské akce. 
Neházejme ale flintu do žita. Vše 
se, i když s  problémy, zvládne, 
a budeme mít opravené silnice.  

Uzavírka v  úseku Unčovice – 
Litovel bude rozdělena také do 
dvou etap (úseků). 
Úsek křižovatky ul. Olomouc-
ká – Chořelice po křižovatku 
v  Rozvadovicích. Tento úsek 
bude uzavřen od 1. 7. do 30. 9. 
Obslužnost Rozvadovic bude 
zajištěna od Unčovic, obslužnost 
hřbitova bude pro motorová vo-
zidla při smutečních obřadech 
umožněna, po předchozí do-
mluvě se stavební firmou, přes 
stavbu. Pro návštěvníky hřbito-
va bude  dostupnost jen pěšky 
nebo na jízdním kole. Objízdná 
trasa pro vozidla pouze do 12 t 
povede přes Náklo, Střeň a Pňo-

vice. Bude zřízena náhradní za-
stávka Unčovice rozcestí naproti 
McDonaldu směr Olomouc. Pro 
vozidla nad 12 t bude objízdná 
trasa po dálnici D35. 
Úsek od křižovatky ul. Olo-
moucká – Chořelice po kruho-
vou křižovatku bude realizován 
v r. 2023.
Úsek od křižovatky v Rozvado-
vicích po Unčovice bude úplně 
uzavřen od 1. 10. do 30. 11. 2022. 
Obslužnost Rozvadovic bude 
zajištěna od Litovle. Objízdná 
trasa pro vozidla pouze do 12 t 
povede přes Náklo, Střeň a Pňo-
vice. Pro vozidla nad 12 t bude 
objízdná trasa po dálnici D35. 

Děkujeme všem občanům za 
pochopení, věříme, že se vše 
zvládne! A jak se říká – musíme 
to opravit!

Viktor Kohout, starosta 

Doplňující informace k opravě silnice II/449

NOVÁ LETNÍ FOTOSOUTĚŽ

LETNÍ RELAX

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?

Své fotografie a krátké povídání 
nám zasílejte na e-mail litovelskeno-

viny@mestolitovel.cz do 1. září.
Nezapomeňte uvést Vaše kontaktní 

údaje. Výherci budou zveřejněni  
v říjnovém čísle Litovelských novin 
a mohou se těšit na krásné ceny!!!
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Pilotní projekt sběru gastroodpadu odstartuje v Litovli v září

Zajímavosti z města a okolí
• Na 77. schůzi Rady města Litovel, 
která se konala dne 2. června 2022, 
byli pozváni zástupci Litovelské cuk-
rovarny, a.s., aby radní informovali  
o stavu realizace čistírny odpadních 
vod (foto dole). Ředitel společnosti 
Ing. Václav Řehák sdělil, že v současné 
době probíhá dokončení stavebních 
prací včetně výstavby provozní bu-
dovy. V půli tohoto června započne 
montáž reaktoru a dalších souvisejí-
cích věcí, které budou dokončeny do 
poloviny září. Koncem října by již mohl 
být zahájen zkušební provoz čistírny 
odpadních vod. Upozorňuje, že může 
nějakou dobu trvat než se provoz čistír-
ny zapracuje. Po kampani zbyde voda  
v lagunách a velkém rybníku, která 
bude přečištěna a cirkulována. Očekává 

se její úplné vyčištění od nežádoucích 
látek do konce února. Současnou nepří-
jemnou situaci se zápachem vysvětlil 
nezvykle sušším a teplejším počasím.  
I přes použití trojnásobné dávky pří-
pravků pro eliminaci zápachu nebyl 
výsledek uspokojivý. Větší množství 
chemie by zápach nezmírnilo.
• V pátek 3. června proběhlo v průmys-
lové zóně Nasobůrky za účasti význam-
ných hostů slavnostní poklepání na 
základní kámen nově budované 
výrobní haly společnosti Torun 
Czech, která je součástí skupiny Torun. 
Vedení společnosti při této významné 
události ocenilo pracovní výročí dlou-
holetých členů týmu Torun. 
Společnost Torun se zabývá pre-
cizním obráběním nerezových dílů 

pro zákazníky z mnoha 
odvětví. Nová hala bude 
poskytovat zázemí budou-
címu rozvoji společnosti  
s maximálním ohledem 
na životní prostředí, udrži-
telnost, využití odpadního 

tepla a obnovitelných zdro-
jů energií. Zaměstnancům 
poskytne mimo standardní 
vybavení také venkovní 
odpočinkovou zónu a rela-
xační místnost s možností 
sportovního vyžití. Součástí 
areálu bude také prostorné 
parkoviště pro zaměstnan-
ce s možností nabíjení elek-
tromobilů zdarma. 
• Město Litovel získalo osvědčení 
o úspoře emisí. V roce 2021 bylo díky 
recyklaci a využití papíru, plastů, skla, 
kovů, nápojových kartonů a dalších ko-
modit v rámci tříděného sběru a využití 
odpadů v systému EKO-KOM 
uspořeno 23,9 mil. GJ ener-
gie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za 
rok více než 367 tisíc do-
mácností. V případě tolik 
diskutovaného globálního 
oteplování přispěl systém tří-
děného sběru a využití odpa-
dů EKO-KOM ke snížení emisí  

o 987 597 tun CO2 ekvivalentu. Na Osvěd-
čení, které zde můžete vidět, jsou uvede-
ny výsledky za rok 2021,  kterých jsme  
v Litovli dosáhli, a tím přispěli ke zlepšení 
životního prostředí a snížení uhlíkové sto-
py.Děkujeme tímto občanům za spolu- 
práci!                                                                  red. 
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INZERCE

Ve středu 25. května zažil 430 let 
starý Svatojánský most něco nové-
ho a moc milého. Na jeho břehu 
se uskutečnila působivá přehlídka 
mladých talentovaných hudeb-
níků ze Základní umělecké školy 
Litovel. Akce s názvem ZUŠ Open 
se v předchozích letech konala na 
náměstí, letos se poprvé přestě-
hovala do této netradiční lokality  
a stala se tak symbolickou oslavou 
výročí jedné z historických litovel-
ských dominant.
V podání dětí a jejich doprovodů 
zaznělo mnoho známých klasic-
kých skladeb i současná moderní 
tvorba. Nechyběly ani slavné hity 
z Disneyho pohádek nebo filmů 
jako Harry Potter nebo Piráti  

z Karibiku. Obrovský zájem byl také  
o karikaturní portréty, které pří-
mo na mostě kreslil pro návštěv-
níky zdarma umělecký karikatu-
rista, malíř a řezbář Pavel Dlabal. 
V rámci programu vystoupil 
kronikář pan Radovan Urválek, 
který sdělil o Svatojánském mos-
tě spoustu zajímavých informací. 
Mimo jiné například to, že most 
je pravděpodobně ještě starší, ne-
boť z roku 1592 pochází první pí-
semná zmínka o této stavbě. A že 
přímo pod náměstím máme prav-
děpodobně ještě starší most, než je 
ten Svatojánský!  I přesto se bude 
Litovel dál pyšnit tím, že máme  
3. nejstarší funkční kamenný most 
v ČR a nejstarší na Moravě.        red.

Svatoján ožil hudbou a kulturou

Nové autobusové nádraží

Výlet do Mladečských jeskyní
V neděli 19. června Charita v Li-
tovli za přítomnosti naší skvělé 
tlumočnice Oksany připravila 
výlet do Mladečských jeskyní 
pro ukrajinské rodiny. Vzhledem 
k  vysokým teplotám, které právě 
panovaly, si všichni výlet v chlad-
ných jeskyních maximálně užili. 

Příměstské tábory v MC Rybička
Již třetím rokem proběhnou o let-
ních prázdninách v  MC Rybička 
příměstské tábory, které jsou do-
tované MAS Moravskou cestou 
v  rámci operačního programu 
zaměstnanost – Letní příměstské 
tábory při MC Rybička reg. č. pro-
jektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0014286. Jsou určené dětem ve 
věku od 4 do 6 let a od 5 do 9 let. 
Kapacita je jako každý rok již plně 
obsazená a bohužel pro omezený 
prostor musíme některé zájemce 
odmítat. Děti si na táborech uži-
jí týdny plné her a najdou nové 
přátele. K našim hrám využijeme 
klidnější lokality města Litovle  
a jeho okolí. 

Poradenství pro ukrajinské osoby
Charita v Litovli umožňuje ukra-

jinským obyvatelům možnost 
konzultace základních otázek 
týkajících se pobytu, vzdělávání, 
zdravotní péče nebo problémů  
s veřejnými institucemi. Tato služ-
ba je poskytována osobám z  Li-
tovle a okolí, a to zdarma každé 
úterý od 13 do 15 hodin v budově 
Charity v Litovli – Vítězná 1129, 
Litovel. Po celou dobu poraden-
ství bude přítomen překladatel.

Tábory pro ukrajinské děti
Zveme všechny děti ve věku od  
8 do 14 let na příměstský zábavně- 
-vzdělávací tábor, který bude za-
měřený na výuku českého jazyka 
formou her a zábavy. Tábor se 
uskuteční ve dvou termínech, a to 
od 15. 8. do 19. 8. a od 22. 8. do  
26. 8., vždy v čase od 8 do 16 ho-
din. Cena táboru je hrazena z do-
tace Ministerstva vnitra. Účastníci 
hradí pouze 600 korun za stravu. 
Pokud ubytováváte ukrajinské 
rodiny nebo víte o ukrajinských 
dětech v okolí, budeme rádi, když 
jim informaci o táborech předáte. 
Pro účast je nutné místo rezervo-
vat do 15. 7. na telefonním čísle  
+ 420 773 978 131.

Charita Litovel

Co se děje na Charitě Litovel?

Dle posledních informací od 
ČSAD Ostrava, záměr vybudovat 
nové autobusové nádraží v Litovli, 
stále trvá. Předpokládaný termín 
výstavby je přelom července a srp-
na. Nyní se trochu zpozdilo do-
končování projektové dokumen-
tace, ale financování celé stavby je 
již zajištěno. Generální projektant 

v červnu  dokompletovával pro-
jektovou dokumentaci, zajišťoval 
dokladovou část, tak aby ji mohl 
podat k projednání na stavební 
úřad pro vedení správního řízení 
v červnu/červenci. Zároveň nyní 
probíhá výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. V červenci by měly 
být zahájeny demoliční práce.  red. 
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Na konci května jsme se rozlou-
čili s  putovní výstavou o cho-
vatelství hospodářských zvířat 
s  názvem: Když jsem já sloužil 
to první léto, zapůjčenou z Vlas-
tivědného muzea v Šumperku. 
Návštěvnost výstavy byla oprav-
du slibná. Za dobu jejího trvání 
evidujeme 1419 návštěvníků. 
V dubnu velkou návštěvnost za-
jistil volný vstup na Velikonoční 
jarmark konaný 9. dubna. Jeho 
součástí byl i doprovodný pro-
gram výstavy v muzejním dvo-
ře. Prezentovala se zde Farma 
Mirín z Podolí u Bouzova, která 
k  nám dopravila některé zvířecí 

zástupce svých chovů. V květnu 
se na návštěvnosti velkou měrou 
podílely zájezdy, především však 
programy pro školy. Po několik 
dnů muzeum zaplnily děti z ma-
teřinek a prvního stupně z Lito-
vle a okolí. Výstavu tak navštívilo 
254 dětí.  Většina z nich využila 
plné nabídky tvořivé dílničky  
a prohlídky výstavy. Tou jsme 
děti provedli také za pomoci her 
a úkolů, které děti přiměly pře-
mýšlet o zvířatech komplexně.  
O tom, jaké starosti a povinnos-
ti obnáší jejich chov, a co tím 
člověk vlastně získá. S  výstavou 
byla zároveň uzavřena výtvarná 

soutěž pro děti „Můj 
nejmilejší domácí 
mazlíček“. V  sobotu 
28. května dopoledne 
účastníci soutěže pl-
nili úkoly a hráli hry 
na téma hospodářská 
zvířata. Plnění úkolů 
na jednotlivých stano-
vištích je mělo zábav-
nou formou rozvinout  
a vytříbit jejich zna-
losti. Po poledni byli 
vyhlášeni výherci. Le-
tos se v  muzeu sešlo 
celkem 263 prací. Za-
pojili se nejen jednot-
livci, litovelské školy, 
ale také základní školy 
z  Červenky, Nasobů-
rek, Bouzova, dokonce  
i vzdálenější z Konice, 
Kroměříže a Kobeřic 
u Opavy. Zcela nej-
vzdálenější účastnice 
byla až z  Chomutova. 
Udělili jsme celkem 

15 cen v nejrůznějších 
kategoriích. Více se  
o vyhodnocení sou-
těže dočtete na www.
muzeumlitovel.cz.   
Nyní je v litovel-
ském  muzeu k  vidění 
výstava věnovaná le-
gendární české staveb-
nici Seva. Potrvá až 
do letošního 23. října. 
Návštěvníci si mohou 
prohlédnout různé 
modely z jednotlivých 
edic Sevy od jejího 
vzniku v  roce 1979 
do současnosti. Ve-
dle toho si mohou i 
něco vlastního sesta-
vit z  dílků, které jsou 
v  muzeu k  dispozici. 
K této příležitosti zve-
me všechny nadšence 
stavebnice Seva k tvor-
bě dle vlastní fantazie. 
Ten, kdo bude na své 
dílo náležitě pyšný, se 
může zapojit do letní 
soutěže o vlastní sta-
vebnici. Pravidla sou-
těže jsou jednoduchá. 
Nejde o domácí práci, 
ale podmínkou je něco 
sestavit na místě vý-
stavy v  otevírací době 
muzea. Po dokončení 
se soutěžící musí ne-
chat vyfotit se svým 
výtvorem a především 
v  muzeu zanechat 
kontakt. Soutěž potrvá 
celé léto. Těšíme se na 
Vaši návštěvu!
        litovelští muzejníci

Starou výstavu vystřídala nová, nyní na Vás čeká stavebnice Seva!

Člen Výboru Muzejní spo-
lečnosti Litovelska, z. s.  
a zároveň kronikář města Li-
tovle  Ing. Radovan Urválek 

dosáhl mimořádného úspě-
chu s  projektem Propagace 
archeologických lokalit na 
čerpacích stanicích. 

Spolu se Sylvou Bamba-
sovou získali 1. místo ve 
studentské kategorii sou-
těže Zlatý mamut. Byl to 
již třetí ročník Ceny Karla 
Absolona za populariza-
ci archeologie. Ocenění si 
Ing. Urválek převzal dne  
23. května  v  brněnském 
Pavilonu Anthropos a na-
vázal na úspěch Muzejní 
společnosti Litovelska, z. s. 
Ta za projekt Archeologic-
ký podzim na Litovelsku 
získala ve druhém ročníku 
soutěže třetí místo v  kate-
gorii Muzejní cena. 
Srdečně oběma oceněným 
blahopřejeme!!!

Za Výbor MSL RoN

Ing. Radovan Urválek oceněn v Brně
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Magdalena Dobromila Rettigová učila 
hospodyňky, co a kolik je hrstka. Ve svých 
receptech radila: ,,Vyper a nadrobno 
usekej hrstku petružele a posypej salát", 
nebo – ,,těsto v míse zapraš hrstkou 
mouky". O tomto množství máme jasno, 
ale jak odměřit ,,hrstku statečných"? Na 
váhu? Na množství? Snad nám to přiblíží 
následující příběh.
Máme léto a před sebou prázdniny, čas 
dovolených. Těšíme se na setkávání 
s přáteli, grilování, opékání špekáčků, 
posezení s kamarády u táboráků. Letními 
večery se pak ponesou písničky všech 
žánrů a mezi nimi stálice, kterou snad 
znají všechny generace: ,,Černý muž pod 
bičem otrokáře žil". Jaká je historie písničky, 
která líčí boj za svobodu, v němž hlavní 
hrdina zaplatí cenu nejvyšší? Popisuje 
skutečnou událost z r. 1859 pravdivě, 
nebo ji jen idealizuje? Od obojího trochu.
V první polovině 19. stol. složil jižanský 
skladatel W. Steffe píseň k boží chvále. 
Jednoduchý a svižný nápěv později 
využil neznámý autor pro písničku  
o Johnu Brownovi, kterou pak do svého 
repertoáru zařadili vojáci jak Unie, 
tak Konfederace. Přidávali další sloky  
s žertovnými i méně slušnými texty. Za 
občanské války vznikl na tuto melodii 
třetí text z pera seveřanské básnířky, 
který dokonce aspiroval na hymnu 
Spojených států. U nás je známá jen 
verze o J. Brownovi, kterou otextoval Emil 
Knos, operní pěvec a nadšený tramp.
Černý muž pod bičem otrokáře žil
černý muž pod bičem otrokáře žil,
černý muž pod bičem otrokáře žil,
kapitán John Brown to zřel.
R.
Glory, glory aleluja,
Glory, glory aleluja,
Glory, glory aleluja,
kapitán John Brown to zřel.
 /: Sebral z Virginie černých přátel šik :/     
prapor svobody pak zdvih. 
R.
Glory, ... prapor svobody pak zdvih.            
 /: Hrstka statečných však udolána jest :/
kapitán John Brown je jat.
R.
Glory, ... kapitán John Brown je jat.
 /: Zvony z Charlestonu v dáli temně zní :/
Johnův den to poslední.
R.
Glory, ... Johnův den to poslední.
 /: John Brown mrtev jest a jeho tělo tlí :/
jeho duch však kráčí dál.
R. 
Glory, ... jeho duch však kráčí dál.
I u nás došlo k obměnám a doplňování 
textu, ale měli je na svědomí právě 
trampové. Určitě nějakou upravenou 
verzi znáte i Vy – buď ,,jeho tělo tlí, jeho 

duch však stále bdí" nebo tu běžnější – 
,,jeho tělo tlí, jeho duch však kráčí dál". To 
přímo vybízelo k pokračování. Setkala 
jsem se s ním na pionýrském táboře  
v polovině 50. let v Těšíkově u Šternberka. 
K závěrečnému táboráku si každý oddíl 
připravoval vystoupení a na závěr měla 
společně zaznít píseň o boji za svobodu 
zotročených lidí – Černý muž. Zkouška 
probíhala hladce až po onu společnou 
píseň. My malí jsme dozpívali že – jeho 
duch však kráčí dál, ale ti nejstarší 
pokračovali – kráčí dál a v košili se třepetá, 
je mu zima veliká. To bylo překvapení, to 
si musíme zapamatovat! Soudruh hlavní 
vedoucí však byl jiného názoru. Udělal 
hned přednášku o zpozdilosti otrokářství, 
o boji černých otroků i významu Johna 
Browna. Většině z toho jsme nerozuměli, 
ale závěr byl jasný. Znevažování písně se 
trpět nebude a pokud by se opakovalo, 
program se ihned ukončí. Určitě je vám 
všem jasné, jak to v den ,,D" dopadlo. 
Chorál ze 120 hrdel poslal ducha  
J. Browna jen tak v košili údolím až  
k Těšíkovské kyselce. Pak se rozhostilo 
ticho. Chvíli trvalo, než všichni vedoucí 
udusili smích, načež zaburácelo: ,,Spááát". 
Bez odmlouvání se stalo. 
Ale zpět za moře. John Brown se narodil 
v r. 1800 a vyrůstal v rodině, pro niž 
bylo otroctví těžkým hříchem. Jako 
chlapec byl svědkem krutého zacházení 
s mladým otrokem, a to ho ještě více  
v odporu k otroctví utvrdilo. Začal 
studovat dějiny vojenství, způsob 
partyzánského boje v horách. Plánoval 
povstání, které by otrokářství odstranilo 
navždy. Myšlenka chvályhodná, 
uskutečnění zavrženíhodné. 
V polovině 19. stol. celkově sílilo  
v Americe hnutí proti otrokářství. 
Vznikaly tajné organizace a spolky, 
které bojovaly proti využívání otroků  
a organizovaly na Jihu záškodnické akce. 
J. Brown se svými nejbližšími vstoupil do 
oddílu, v němž byl kapitánem jeho syn 
John. On sám kapitánem nebyl, přestože 
se tak o něm zpívá. Otec John se však 
vydal se svou skupinou 
na samostatnou akci, 
která vyústila v  obrovský 
masakr, jenž otřásl i 
ostřílenými bojovníky. Od 
Browna se distancovali  
a jeho syna zbavili velení. 
Přestože se stále účastnil 
různých výpadů, myšlenky 
na povstání se nevzdával. 
Bylo mu 59 let, když se 
rozhodl ji uskutečnit ve 
Virginii. Zpívá se sice, že 
,,sebral z Virginie černých 
přátel šik", ale to bylo 

jen zbožné přání. Podle záznamů měl 
jeho oddíl jen 22 lidí: 5 černochů a 17 
bělochů, mezi nimiž byli i jeho tři synové. 
V pohraničním městečku dobyl jižanské 
skladiště zbraní a doufal, že vyzbrojením 
dodá otrokům odvahu ke vzpouře. Ti však 
pro zbraně nepřišli a vzpoura se nekonala. 
Zpráva o přepadení vojenského skladu 
se však rychle roznesla. Zasáhla místní 
domobrana i vojáci. J. Brown doufal  
v pomoc seveřanů, ta však nepřišla. Zůstal 
osamocen se svou ,,hrstkou statečných", 
která ,,udolána jest". Boj byl nelítostný, 
padli i dva jeho synové, on sám byl raněn. 
Se třemi zbývajícími byl zajat, převezen 
do Charlestonu a tam souzen. Proces 
trval týden a on vždy ve svých projevech 
prohlašoval, že nevěří ve spravedlnost 
bez krveprolití. Byl odsouzen k trestu 
smrti, poprava vykonána 2. 12. 1859. 
(Prezident Lincoln prý jednou uvedl, že 
se s J. Brownem shodoval v názoru, ale 
ne v metodách, kterými ho prosazoval.)
Hrstka statečných, se kterou se bránil 
přesile, se stala synonymem pro malou 
skupinu lidí (15–20 osob) stejného názoru 
nebo zájmu, která nehledí na nebezpečí 
či nepohodu při jeho prosazování.
P. S. Otroctví bylo v celých Spojených státech 
zrušeno 13. dodatkem ústavy 6. 12. 1865, 
ale musely ho schválit parlamenty všech 
států. Stalo se ve všech kromě Mississippi, 
tam až v r. 1995. Kvůli úřednímu pochybení 
se však definitivní zrušení uskutečnilo až  
v r. 2013!
                     Text: M. Hrubá, Kresba: P. Linduška

Víte, co to je...? Hrstka statečných
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Ve středu 15. června bylo slavnostně otevřeno 
nové Muzeum harmonik na Záložně (nám. 
Př. Otakara). Projevy přednesli hejtman Olo-
mouckého kraje Ing. Josef Suchánek, starosta 
města Litovel Viktor Kohout, místostarosta 
města Litovel Mgr. Lubomír Broza, ředitelka 
Městského klubu Bc. Hana Neumanová a pan 
Jiří Sedláček, majitel sbírky harmonik. Požeh-
nání novému muzeu dal pan farář Mgr. Miro-
slav Bambuch. Svými písněmi celou slavnostní 
atmosféru doplnil písničkář Petr Lüftner. 
K otevření tohoto jedinečného muzea nejen 
u nás, ale v celé Evropě, vedla spletitá a dlou-
há cesta. Vše začalo před více než třemi lety  
v roce 2019. Tehdy se vedení města Litovel do-
zvědělo, že pan Sedláček hledá nové prostory 
pro svou unikátní sbírku harmonik, kterou 
měl ve svém domě na Javoříčské ulici v Lito-
vli. Vedení města nechtělo v žádném případě 
dopustit, aby se sbírka odstěhovala mimo Lito-
vel, a proto začalo s panem Sedláčkem jednání  
o dalším osudu jeho cenné sbírky. Návrh pana 
Sedláčka byl takový: když město najde vhodné 
prostory pro harmoniky, tak je bezplatně měs-
tu věnuje. Z nabízených možností nakonec po-
myslně vyhrály prostory na Záložně. Zdá se, že 
měly harmoniky vyhráno, ale ještě zdaleka ne. 
Celý projekt museli podpořit i zastupitelé měs-
ta. Celá akce neměla od začátku jednoznačnou 
podporu, ale nakonec se tento projekt podařil  
v zastupitelstvu schválit. 
Autorem projektu je Ing. Tomáš Janáček, který 
navrhl nejen stavební část, ale i interiér. Stavbu 
prováděla firma Remont Quality z Červenky. 
Stavba byla dokončena koncem roku 2021. 
Poté začalo vlastní stěhování sbírky a její in-
stalace. Děkujeme na tomto místě ještě jednou 

paní Mgr. Ivetě Vaňákové z Muzea Litovel, kte-
rá měla na starosti celou sbírku katalogizovat, 
zanést do seznamu sbírek a připravit podkla-
dy pro nové webové stránky muzea. Samotné 
aranžmá je dílem paní Marie Rosmannové  
a pana Mgr. Václava Nováka taktéž z Muzea 
Litovel. Od počátku bylo plánováno, že mu-
zeum bude pojato moderně a interaktivně. 
Myslíme si, že se to podařilo!!! Zde chceme 
vyzdvihnout práci Pavla Ženožičky, DiS.,  
z IT oddělení Městského úřadu Litovel, prá-
ci Martina Kopečného z odboru MHaSI, 
který dozoroval stavbu za město Litovel,  
a dále práci Marka Gottlieba z Městského klu-
bu Litovel, který s panem Sedláčkem natočil 
hodiny a hodiny videí, která nyní můžete vidět 
v novém muzeu. 

V neposlední řadě děkujeme Městskému klubu 
Litovel, který samotné otevření muzea připra-
voval, tvořil propagační předměty a materiály. 
Přáli bychom si, abyste i Vy návštěvníci, kteří 
do krásných nových prostor zavítáte, věděli, že 
takto velký projekt není dílem jednoho člově-
ka, ale týmu lidí. A právě tento tým, který se 
nám zde sešel, spolu fungoval na výbornou. 
Snad to při prohlídce uvidíte a oceníte!
Abychom ale při tom děkování nezapomněli 
na toho nejdůležitějšího člověka, bez kterého 
by vlastně nic nevzniklo – pana Jiřího Sedláčka. 
Takže ještě jednou mu tímto moc děkujeme za 
velký dar městu Litovel! 
Více informací o muzeu najdete na no-
vých webových stránkách www.muzeum- 
harmonik.cz.                                                             red.

Slavnostní otevření nového Muzea harmonik na Záložně

MUZEUM
HARMONIK
LITOVEL

ČERVENEC – SRPEN
ÚTERÝ – NEDĚLE 9 – 17hod.

ČERVEN, ZÁŘÍ
ÚT – PÁ 9 – 17 hod.

SO 9 – 15 hod. 
NE 9 – 13 hod.

vstupné: dospělá osoba 60 Kč
děti, studenti, senioři 30 Kč
rodinné vstupné 140 Kč

v 1. patře
 budovy Záložny

vstupenky zakoupíte 
v TIC Litovel tel.: 721 269 146
www.muzeumharmonik.cz



Stalo se v Litovli

• 150 let
SPURNÝ Ladislav
Pokladník Městské spořitelny a majitel domu 
č. 754 na náměstí (knihkupectví) se narodil  
20. 7. 1872 v Litovli jako syn Ignáta Spurného. 
Byl dlouholetým členem Národní jednoty, před-
sedou Klubu českých turistů a členem mnoha 
spolků. V roce 1899 byl zvolen náhradníkem  
v I. sboru a později městským radním. Zemřel  
10. 6. 1936.

• 100 let
ČELECHOVSKÝ Gorazd Ing. arch.
Syn litovelského geometra Františka Čelechov-
ského, architekt, malíř, grafik, se narodil v Litovli 
3. 7. 1922. Maturoval na reálném gymnáziu v Lito-
vli r. 1941, v roce 1949 absolvoval VŠ architektury  
v Praze. Pracoval v Pražském projektovém ústavu, 
poté ve Výzkumném ústavu architektury, působil 
převážně v Praze. Jeho návrh moderního pražské-
ho sídliště nás reprezentoval na Expo 67 v Mont-
realu. Projektoval stavby pro Paříž, Kuvajt, Bag-
dád, Los Angeles, Kanadu, Libyi. Byl i bravurním 
kreslířem milované české krajiny, malebné Prahy  
a zachycoval postřehy z cest. Bezprostředně před 
smrtí 17. 9. 1991 se uskutečnila v litovelském 
muzeu výstava jeho prací. 

• 45 let
BURIAN Jan 
Narodil se 7. 5. 1884 ve Hvozdečku. V Brně r. 1903 
absolvoval učitelský ústav, soukromě studoval 
hudební teorii u A. Petzolda v Olomouci. V letech 
1930–1939 učil v Litovli, v závěru jako ředitel 
chlapecké měšťanské školy. Učil také zpěv na 
gymnáziu a jako soukromý učitel hudby. V letech 
1932–1949 byl sbormistrem Dělnického pěvec. 
sdružení, archivářem Okrašlovacího spolku. Na 
popud Leoše Janáčka sbíral lidové písně na Li-
tovelsku, korespondence s Janáčkem je uložena  
v ústavu pro etnografii a folkloristiku v Brně. Část 
své sbírky vydal tiskem pod názvem Kytička písní 
z Litovelska. Jeho vnukem je Jiří Müller, ředitel 
litovelské školy pro slabozraké v devadesátých 
letech. Zemřel v Litovli 12. 7. 1977.

• 15 let
HARSZLAK Jan Ing.
Narodil se v  Července 6. 3. 1930. Od roku 1963 
byl technickým náměstkem v  Tesle. Po zatčení 
a sesazení ředitele Ing. Černína v  roce 1970 
jej zastupoval až do nástupu normalizačního 
ředitele Myslivce. Pak vedl útvar techniky  
a řízení, později se vrátil do technického úseku. 
V  důchodu převzal funkci kronikáře v  Července. 
Je autorem série publikací z  historie této obce  
a řadou článků přispěl také do Litovelských 
novin. Zemřel 2. 7.  2007.

Lubomír Šik

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

Pronajmu sklad 40 m2 v Litovli (voda, 
elektřina). Možno i na drobnou výrobu, 
není topení, 10 m2 je možné chlazení.
Dále koupím obraz – grafiku Litovle.
Tel.: 608 883 844

Odešli

21. 5.  Alice Beranová z Haňovic (62 let)
  1. 6.  Miroslav Petr z Litovle (77 let)
  3. 6.  Josef Kuttich z Červenky (80 let)
  5. 6.  Jiří Kryl z Haňovic (78 let)
  7. 6.  Brunoslava Vavrdová z Litovle (81 let)
18. 6.  Libuše Válková z Červenky (85 let)
19. 6.  Jana Obšilová z Pňovic (62 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Ze společnosti

Městskému klubu Litovel se vydařily 
Hanácké Benátky a náš Seniorklub má 
za sebou řadu zdařilých akcí. Celkem  
49 seniorů vzpomíná na pobyt v maďar-
ském Bükfürdö s řadou termálních ba-
zénů a hlavně na společné veselé večery.
Samospráva Seniorklubu se zúčastnila  
v úterý 24. května výjezdního zasedání 
na Červenohorském sedle. Všichni si 
vyšlápli na Vřesovou studánku. 
Paní Věra Spurná zorganizovala 2. červ-
na pro 12 turistů výšlap v okolí Sv. Ko-
pečka v délce 12 km. Člen Samosprávy  Mirek 
Fendrych připravil 23. června cyklovýlet Lito-
velským Pomoravím. 
Od 8. do 10. června se zúčastnilo 48 senio-
rů zájezdu do Jižních Čech. Navštívili jsme 
hrad Pernštejn a zámky Český Krumlov  
a Červená Lhota. V Krumlově jsme viděli na 
otáčivém hledišti večerní představení muziká-
lu Divotvorný hrnec. Akci zorganizovaly paní 
Z. Čamková a J. Köhlerová. Ubytování se sní-
daněmi a večeřemi v  hotelu Svachovka byly 

výborné. Zastavili jsme se v Českých Budějo-
vicích na prohlídku města a občerstvení. Cesta 
autobusem a panem řidičem byla příjemná. 
Děkujeme za zorganizování zájezdu.
K mezinárodnímu Dni Seniorů připravujeme 
na 29. září ve Velkém sále Záložny program 
Operetky se známými melodiemi. Začátek je 
v 18 hodin. Bližší informace budou na plakátě. 
Vstupné pro členy Seniorklubu 100 Kč. 
Těšíme se na společná setkání a děkujeme 
všem organizátorům akcí.                                     mf

Výstava v Revúci –Litovelsko mnoha tváří
Při příležitosti Dňa mesta Revúca se v pátek 
17. června konala vernisáž výstavy Litovel-
sko mnoha tváří. Výstava historie, tradic, 
zajímavostí, místních produktů celého na-
šeho mikroregionu zaujala více než 100 ná-
vštěvníků. Atmosféra celé akce byla velmi 
příjemná, smích i obdiv byl všudypřítomný. 
Revúčané mohli ochutnat naše regionální 
produkty jako pivo, rajčata, sýry či slivovici. 
...každý si mohol prísť na svoje. To všetko  
v skvelej atmosfere, ktorú doplnili aj muzi-
kanti z oboch regiónov...opät skvelá akcia, na 
ktorú sa oplatilo prísť... Tak celou akci hod-
notí návštěvníci.
Mikroregion Litovelsko zastupovali starosta 
města Viktor Kohout, starosta Haňovic Ar-
nošt Vogel, tajemník Městského úřadu Lito-
vel Radovan Vašíček a Zdena Piroltová, kte-
rá na výstavě prezentovala sbírku ořezávátek 
z Choliny. Výstava v Revúci bude k vidění 
do 17. července.                                              red.

INZERCE
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Knihy na letní prázdniny       novinky v litovelské knihovně

V červenci bude uzavřeno dětské oddělení, ve kterém bude probíhat další etapa oprav tohoto krásného domu soukenického cechu ze 16. století. 
Vzhledem ke svému stáří už má nárok na to mít své neduhy.  Během uzavření můžete vracet dětské knihy na oddělení pro dospělé čtenáře, kde 

bude vytvořen pro děti malý výpůjční koutek. V srpnu bude na dětském oddělení otevřeno stejně jako na oddělení pro dospělé.
Na oddělení pro dospělé bude platit klasický prázdninový výpůjční režim – otevřeno bude v pondělky a čtvrtky  9.00–12.00, 13.00–18.00 hod.

Pasování se letos zúčastnilo 52 dětí ze ZŠ Ví-
tězná a 33 ze ZŠ Jungmannova.
Ve čtvrtek 16. června byly pasovány děti ze 
ZŠ Jungmannova a jedna třída ze ZŠ Vítězná. 
Pasování se ujala něžná knihovíla Amálka, 
která přicválala z daleké pohádkové země na 
svém okřídleném oři. Děti musely ukázat, co 
se ve školním roce všechno naučily. Nejenže 
projevily bravurní znalost písmen a textu, 
předvedly své matematické znalosti, ale jako 
třešničku na dortu rovněž přidaly několik, 

již roky osvědčených evergreenů, 
jako „Tři malé citrónky“ nebo „Čer-
vený šátečku kolem se toč“. A tak se 
z knihovny ozýval nejen smích, ale 
i zpěv. Knihovíla Amálka dětem 
rozdala malé dárečky a popřála jim 
nejen krásné prázdniny, ale ať je 
životem provází mnoho krásných  
a zajímavých knih.
V pátek 17. června proběhlo paso-
vání dalších dvou tříd ze ZŠ Vítězná. 

Tentokrát se pasování ujal 
„strašlivý“ pirát Lindo-
vous, jenž připlul na svém 
korábu, který se děti mar-
ně snažily zahlédnout ze vrat naší 
knihovny. Lindovous děti řádně 
prověřil, zda už umí číst a zaslouží si 
tedy být pasovány na čtenáře. Rov-
něž udělal nábor plavčíků svého ko-
rábu na další dobrodružnou plavbu. 
Děti byly napasovány Lindovouso-
vou zakřivenou šavlí, která se ostře 
jen tváří, sám pirát ji používá už jen 
jako ukazovátko k mapám. 
Naši noví mladí čtenáři dostali na 

památku slavnostního dne drobné dárky, kte-
ré věnovalo město Litovel, placku s názvem 
„Už jsem čtenář“, knížku od spisovatelky 
Kláry Smolíkové s  názvem „Dubánek a taj-
ný vzkaz“, která byla připravena pro projekt 
Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka  
(v knihkupectví se nedá koupit). Ale největ-
ší odměnou byla samozřejmě průkazka do 
knihovny.
Na všechny velké i malé čtenáře se moc těší-
me u nás v knihovně i o prázdninách.             os

Dvanácté slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Rhys Bowen – Malířka z Benátek
Benátky. Tak znělo posled-
ní slovo Carolininy pratety 
Juliet. Caroline se proto vy-
dává do Itálie se záhadnými 
klíči a skicákem a pokouší 
se rozluštit tajemství, které 
její prateta střežila přes še-
desát let. Mladá Juliet při-
jíždí roku 1938 do Benátek 
studovat umění a setkává se tu s okouzlují-
cím Leonardem. I když je Leova budoucnost 
předurčena jeho rodinou, bezhlavě se do ní 
zamiluje. Avšak i do bohémských Benátek 
začne doléhat realita války.

Scarlett Wilková – Až uvidíš moře
V roce 1948 přijalo Česko-
slovensko tisíce uprchlíků, 
kteří za dramatických okol-
ností opustili občanskou 
válkou rozdělené Řecko. 
S první vlnou emigrantů 
přichází i desetiletá Sotiria 
– neumí česky, o svých ro-
dičích nemá zprávy a neví, 
co s ní bude. Roky plynou a na pozadí jejího 
osudu se odvíjí rodinná sága plná tajemství 
a stesku po rodné zemi. Uvidí někdy Sotiria 

řecké moře? Pokud se do své vlasti skutečně 
vydá, možná tam najde víc, než čekala…

Marek Holeček – Dotknout se hvězd
„Cest je tolik, kolik naše 
představivost dovolí. Vní-
mal jsem vlastní křeh-
kost, naprosté vyčerpání 
a zároveň silnou radost 
z bytí. Rok 2019 mým 
horským výpravám do-
opravdy přál. Nové vý-
stupy mi přinesly uznání 
i ocenění za nejlepší horolezecký počin na 
světě. Lezení však není o stupních vítězů, ale 
o zážitku, kdy se dotýkáte překrásných štítů 
pod oblohou plnou hvězd.“

Nela Foberová – Neváhej a peč!
Napadlo vás, jaká může být 
pečení zábava? Ne? Tak uvá-
zat zástěrky a jdeme na to! 
Je libo sněhovou pusinku 
či křupavou bagetku? Ale 
beze všeho! I zdánlivě oby-
čejná kuchyně se může pro-
měnit v báječné místo plné 
smíchu, radosti a zábavy. 
Tato hravá knížka je určena všem, kteří se 

chtějí skamarádit s úplně nejlepší činností 
na světě – pečením, a pořádně se při tom 
upatlat od mouky. 

Věra Hudáčková Barochová – Lachtánek ne-
zbeda
Přijde uličnický lachtánek 
na to, že mít svoji hlavu 
se často nevyplácí? Lach-
tánek Tonda je pěkný ne-
zbeda. Nechce poslouchat 
svou mámu ani ošetřovatele  
a s ostatními lachtany si ne-
rozumí. Nakonec si usmy-
slí, že ze zoo odejde a bude žít na volném 
moři…

Tereza Kopecká – Berta puberta
Mít starší sestru, která se na-
jednou začne tak rychle a po-
divně měnit, je pěkná otrava! 
Protivná Albertýna chytla 
pubertu a naštvaná Apolenka 
je přesvědčená, že hůř už snad 
ani být nemůže...

Litovelské knihovnice Vám všem přejí krásné  
a pohodové léto!!!
                                                                                      os
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Budoucnost patří těm,... Dokončení citátu od Eleanor Roosevelt najdete v křížovce. 
Přejeme příjemné luštění!

Znáte naše turistické zajímavosti?
1. Kdy byl otevřen litovelský pří-
rodní koupací biotop?
a) 30. června 2012
b)   1. srpna 2013
c) 30. srpna 2014

2. Lesánkova cyklotrasa je vhod-
ná zejména pro rodiče s dětmi. 
Je nenáročná, vede lesem a cestu 
dětem zpříjemní skřítek Lesá-
nek. Víte ale, jak je dlouhá?
a) 5 km
b) 8 km
c) 10 km

3. Kolik schodů musíte zdolat, 
abyste se dostali na vrchol rad-
niční věže?
a) 174
b) 180
c) 186

4. Morový sloup, který najdete 
na nám. Př. Otakara, zdobí sedm 
patronů proti moru. Kterého tam 
ale nenajdeme?
a) sv. Rocha
b) sv. Karla Boromejského
c) sv. Jana Nepomuckého

5. Osobitá úzká ulička vedou-
cí podél jednoho z ramen řeky 
Moravy a kterou můžete vejít na 
nám. Př. Otakara, se jmenuje:
a) Šerhovní 
b) Kostelní
c) Revoluční

6. Nejstarší dochovanou pozdně 
gotickou stavbou v Litovli z roku 
1484 je:
a) kostel sv. Marka
b) dům soukenického cechu
c) kaple sv. Jiří

7. Nově vybudované Muzeum 
harmonik najdete:
a) v Javoříčské ulici
b) na nám. Př. Otakara
c) v Litovli není

8. Památník Vácslava Sochy, prv-
ního českého starosty Litovle,  
najdeme ve Smetanových sadech 
nedaleko Gymnázia Jana Opleta-
la. Víte, kdy byl odhalen:
a) roku 1932
b) roku 1934
c) roku 1938 Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a

8 4 6

6 5 2 7 4 9

2 1 5

2 9 5 6 8

5 4

2 1

1 8 5 4

4 9

Kdo má rád sudoku?
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Komentované prohlídky města a Pivovaru Li-
tovel
Turistické informační centrum Lito-
vel ve spolupráci s Pivovarem Litovel Vás 
srdečně zvou 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8.,  
10. 8. a 17. 8. na komentované prohlídky.   
Hodinová prohlídka Pivovaru (bez ochut-
návky) je zdarma a může ji navštívit pou-
ze osoba starší 15 let. Sraz je na vrátnici ve  
12 hod. 
Od 13.30 hod. následuje 90min. prohlídka 
městem, při které jsou k vidění nejvýznam-
nější památky města. Začátek je před Infocen-
trem Litovel a prohlídka je také pro všechny 
zájemce zdarma. Návštěvníci tak mají mož-
nost v jeden den navštívit až dva prohlídkové 
okruhy, kterými Vás provede jeden průvodce. 

Prohlídky radniční věže
V červenci a srpnu probíhají prohlídky věže 
od pondělí do neděle v časech: 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 hod. 
Minimální počet účastníků jsou tři placené 
osoby. Plné vstupné 40 Kč, zlevněné 20 Kč. 
Vstupenky je nutno zakoupit předem v Info-
centru.

Cyklovýlety Litovelským Pomoravím
Ani pro letošní léto nebudou chybět oblíbe-
né cyklovýlety s průvodcem. Připraveny jsou 
opět zajímavé trasy Litovelským Pomoravím, 
a to v těchto termínech: 10. 7., 19. 7., 7. 8.  
a 16. 8. Sraz účastníků je na náměstí před TIC 
(budova Záložny), odjezdy v úterky v 16 hod., 
v neděle ve 14 hod., cyklovýlety jsou zdarma. 
Vlastní kolo je podmínkou, ale zároveň je 
možno jej předem zapůjčit v  půjčovně kol 
(Rakola – tel.: 731  112  455, 731  730 103). 
Osoby mladší 18 let musí jet v  doprovodu 
dospělé osoby a v případě nepříznivého po-
časí je možno náhradní výlet uskutečnit v ná-
hradním termínu. Bližší informace k  délce  
a náročnosti jednotlivých tras budou uveřej-
něny na plakátech.

Kaple sv. Jiří
Kaple bude během léta otevřena pouze 
v  rámci komentovaných prohlídek města,  

a to v  těchto termínech:  
13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8.,  
10. 8. a 17. 8. 

Muzeum harmonik
Zveme Vás do nově ote-
vřeného Muzea harmonik  
v  1. patře budovy Záložny. 
Otevřeno je během července 
a srpna od úterý do neděle od 
9 do 17 hod. Vstupné 60 Kč dospělá osoba, 
30 Kč děti, studenti, senioři, 140 Kč rodinné 
vstupné. Přijďte se podívat na největší sbírku 
akordeonů a heligonek ve střední Evropě.

Dům přírody na Šargouně (Informační stře-
disko CHKO Litovelské Pomoraví)
Dům přírody bude otevřen v červenci a srp-
nu od úterý do neděle v době 10–16 hodin. 

Nové prohlídkové okruhy s  historikem  
Ing. Radovanem Urválkem
Prohlídky je nutno rezervovat předem v TIC 
Litovel (tel. 585 150 221, 721 269 146), cena 
za prohlídku 500 Kč za hod.
Prohlídkové okruhy:
1. okruh: Litovel – seznámení s historií a pa-
mátkami města (2–2,5 hod.)
2. okruh: Litovel – vodní toky – seznámení  
s vodními toky ve městě a water managemen-
tem (2 hod.)
3. okruh: Novozámecký areál – sezná-
mení s  historií okolí Nových Zám-
ků (na kole 2–2,5 hod., pěšky 4–5 hod.) 
4. okruh:  Novozámecký areál – jižní část pěš-
ky – seznámení s historií okolí Nových Zámků 
se zaměřením na jižní část areálu (2–2,5 hod.) 
5. okruh: Novozámecký areál – jižní část na 
kole – seznámení s  historií okolí Nových 
Zámků se zaměřením na jižní část areálu 
(2–2,5 hod.)
6. okruh: Chudobín – seznámení s historií 
Chudobína (2 hod.)

Výstava – Modely lokomotiv
Modely lokomotiv amerického Divokého zá-
padu druhé poloviny 19. století a také loko-
motivy plzeňské Škodovky jsou od 3. června 
k vidění ve výstavních prostorách Turistické-
ho informačního centra Litovel. Majitelem je 
Jan Volný z Litovle, který se této zálibě věnuje 
již od školních let. Nejprve šlo o modelové 
železnice a kolem sedmdesátých let se roz-
hodl, že si postaví svoji vlastní maketu. Nesla 
jméno Jupiter a jezdila u společnosti Central 
Pacific Railroad v roce 1855. V té době z dů-
vodu nedostatků dokumentů a plánů zkoušel 
modely postavit dle svých představ, následně 
podle filmů, knih a videí, které byly k dispo-
zici. Svá díla vyrábí ze dřeva, překližky a drá-
tů a v současné době má ve své sbírce kolem  
30 lokomotiv a 15 vagónů. Lokomotiva je 
postavena v měřítku 1:26, měří okolo sedm-
desáti cm a zabere přibližně 400 hod. práce. 
Autor, který je původem stolař, se ve svém 
volném čase v  minulosti věnoval i výrobou 
dětských dřevěných hraček, aut a bagrů.
Výstava je přístupna až do 30. srpna od pon-
dělí do pátku od 9 do 17 hod. Vstupné dob-
rovolné.

Pěší výlet Velký Kosíř
V  neděli 4. září pořádá Turistické infor-
mační centrum Litovel již šestý pěší výlet, 
tentokrát na nejvyšší bod Hané, rozhlednu 
Velký Kosíř. Sraz účastníků je v  8.15 hod. 
na vlakovém nádraží Litovel město, od-
jezd směr Kaple v 8.27 hod. Bude nás čekat  
4,5km procházka na rozhlednu Velký Kosíř, 
na kterou si můžete vystoupat a kochat se 
pohledy do širokého okolí. 
Zájemci si mohou také na místním ohništi 
opéct špekáčky, které jsou možné zakoupit 
na místní pokladně (tato informace bude 
před výletem ještě ověřena). Nazpět půjde-
me do 6 km vzdálené obce Slatinice, odkud 
pojedeme zpět ve 14.36 hod., příjezd do Li-
tovle je v 15.27 hod. Každý účastník si hradí 
dopravu a vstupné. Doporučujeme přihlásit 
se předem v  Infocentru. V případě nepříz-
ně počasí lze domluvit přesun výletu na jiný 
termín.

TIC Litovel

Hlasujte opět pro TIC Litovel v anketě Oblíbe-
né Informační centrum roku 2022
Asociace turistických informačních center 
České republiky (A.T.I.C. ČR) vyhlašuje an-
ketu o nejoblíbenější turistické informační 
centrum letošního roku. 
Anketa bude probíhat v období od 21. června 
do 31. srpna 2022 formou hlasování na strán-
kách www.kampocesku.cz, kde ji partner-
sky zajišťuje Vydavatelství KAM po Česku,  
s. r. o. Informace o anketě budou zveřejněny 
také na webu asociace www.aticcr.cz s  pří-
mým linkem do hlasování.
Hlas bude možné poslat jednomu z více než 
490 certifikovaných turistických informač-
ních center (dále jen TIC), tedy takovému, 
které máte v oblibě, které vám pomohlo, pří-
jemně překvapilo na cestách atp. 
Hlasování v  anketě je možné z  jedné IP  
adresy pouze jedenkrát pro jedno TIC  
v  každém z  krajů ČR. Vícečetné hlasování 
bude eliminováno použitím e-mailové ad-
resy hlasujícího, který bude muset vyjádřit 
souhlas s všeobecnými podmínkami ankety 
a vepsat náhodně generovaný kód.
V anketě bude vylosováno 14 hlasujících, 
kteří budou za svůj hlas odměněni. Nezbyt-
nou podmínkou pro zaslání ceny je násled-
né poskytnutí poštovní adresy výherce vy-
hlašovateli po oznámení výhry hlasujícímu.
Vítězná informační centra v každém z kra-
jů budou slavnostně vyhlášena a oceněna 
v rámci společenského večera říjnového 
členského fóra A.T.I.C. ČR, informačním 
centrům na 2. a 3. místě v kraji bude udělen 
diplom. 

Tisková zpráva

Co připravuje Infocentrum Litovel na prázdniny?
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Městský klub Litovel zve na letní kino a hudební podvečery

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL 
LIDI ŽÍT
Příběh psí pravdy, lásky a nadě-
je. „Jsem Gump a byl jsem tou-
lavej pes...“ On vlastně každý 
pes je v sobě tak trochu toulavý 
do té doby, než najde své štěstí,  
a to štěstí pes najde jenom  
s člověkem. Můj příběh je o hle-
dání psího štěstí a také o překáž-
kách a pastech na cestě k tomu 
správnému člověku. Je o síle  
a nezlomnosti, která se ukrývá  
v každém psovi. Ano, i v tom va-
šem, ve vaší čivavě, která na vás 
čeká celý den, než přijdete z prá-
ce. I v tom buldokovi, který se za 
vámi šine a sotva popadá dech. 
Dám svoji duši za to, že kdy-
by vám někdo na tomhle světě 
chtěl ublížit, tak pak teprve po-
znáte, jak silné má váš pes srdce 
a co jeho láska k vám znamená. 
Tenhle film vám také otevře oči, 
protože co člověk v psím srdci 
zničí, to může zase jen člověk 
uzdravit. Rodinný film režiséra 
F. A. Brabce je o světě viděném 
očima toulavého psa Gumpa. 
O světě, o kterém mnoho z nás 
moc neví. O tom, jak nás vidí 
zvířata, a jak je ten náš svět pro 
ně důležitý. Ten svět, který jim 
dává domov, sílu, naději, ale 
také bolest. Dobrodružný pří-
běh skutečných psích hrdinů  
a lidí kolem nich. 

PŘÍŠERÁKOVI 2
Zachránili jste nedávno svět  
a myslíte si, že vám to zaručuje 
celoživotní zásobu štěstí? Chy-
ba! Každodenní život má protiv-
ný zvyk znovu vám házet klacky 
pod nohy… Od velkého „příše-
rákovského“ dobrodružství ro-
diny Wishbonů uplynul již rok. 
Jejich život se vrátil do všedních 

kolejí, s běžnými lidskými sta-
rostmi a hádkami. Pozvání na 
svatbu čarodějnice Baby Jagy 
a komorníka Renfielda je tak 
pro rodinu vítaným rozptýlením. 
Jenže než si snoubenci stihnout 
říci „ano“, slavnostní den v mžiku 
zničí nezvaný host. Malá miliar-
dářská dcerka Mila Starr, která je 
supercool agentka a hlavně obáva-
ná lovkyně příšer, oba svatebčany 
unese! Wishbonovi mají jedinou 
možnost, jak zkusit své přátele 
zachránit. Musí se znovu promě-
nit v Příšerákovy. Jako mumie, vl-
kodlak, upírka a Frankensteinovo 
monstrum se přes tropické pláže 
i zasněžené hory vydávají po sto-
pách Mily a jejích zajatců… Re-
žisér Holger Tappe se po úspěchu 
rodinného filmu Příšerákovi vrací 
s neméně zábavným dobrodruž-
stvím. Na tomto akčním rodin-
ném výletu kolem světa si každý 
přijde na své.

PRVOK, ŠAMPON, TEČKA  
A KAREL
Nahořklá groteska o čtyřech ka-
marádech, kteří se rozhodnou 
řešit svou krizi středního věku 
provokativní hrou. Při setkání 
na třídním srazu dvacet let po 
maturitě dojdou k závěru, že je-
jich životy jsou na hony vzdále-
né představám, které o nich měli 
na gymnáziu. A tak si společně 
vymyslí úkoly pro osvěžení dáv-
né odvahy a svobodomyslnosti. 
Co je náročnější? Svléknout se 
na veřejnosti donaha, nebo říkat 
za všech okolností pravdu? 

CESTA DOMŮ
Snímek navazuje na Vorlovy 
filmy Cesta z města a Cesta do 
lesa, vytvoří z nich uzavřenou 
trilogii a završí osudy všech stě-

žejních postav. V Cestě domů 
se v hlavních rolích vrátí Bolek 
Polívka a Eva Holubová jako ze-
mědělská rodina Papošů, Tomáš 
Hanák a Barbora Nimcová jako 
rodina přistěhovaná z města, 
Tomáš Vorel ml. a Lucie Šteflová 
jako revírník Ludva a jeho žena. 
Objeví se i Milan Šteindler v roli 
vypečeného předsedy myslivců 
nebo Dominika Elischerová, 
kterou lidé znají ze sociálních 
sítí jako Mínu. Starého a tradič-
ního zemědělce Papoše začíná 
trápit stáří a skutečnost, že jeho 

syn Ludva nechce přebrat statek. 
Ludva chce totiž zůstat revírní-
kem v místním lese. Lesní správa 
chce ale prodat hájenku, kde byd-
lí. Jeho žena dráždí vesnici svým  
„bio“ přístupem k životu a musí 
se vyrovnat s tím, že na pohled-
ného Ludvu mají políčeno ně-
které místní ženské. Tomáš, který 
se kdysi z města a z kanceláře na 
vesnici přesunul, je už se vsí pevně 
spjatý, pracuje jako dřevař v lese  
a rád si přihne, zatímco jeho žena 
pro zájemce provozuje meditace  
v přírodě.                                         MK

I letošní léto nám zpříjemní míst-
ní kapely svými vystoupeními na 
dvorku Městského klubu Litovel,  
a to vždy od 19 hodin. 
Podvečery zahájí 1. července 
skupina STAR BAND LIVE. Sly-

šet můžete hity středního prou-
du od K. Gotta, W. Matušky,  
P. Nováka, M. Žbirky a dalších. 
V  pátek 15. července můžete 
v  podání BARACK STAGE slyšet 
oblíbené hity od  U2, The Poli-

ce, Stinga, Eda Sheerana, 
Coldplay, Simple Plan, 
The Goo Goo Dolls, Snow 
Patrol a spoustu dalších. 
V pátek 22. července za-
hrají ŽAMBOŠI, původ-
ně duo Jana a Stanislavy 
Žambochových. Dnes již 
trio spolu s  Jiřím Neda-
vaškou, hraje v obsazení 

kytara, akordeon a bicí. Za poně-
kud zavádějícím názvem se dnes 
ukrývá progresivně znějící folko-
vá kapela, jejíž repertoár se opírá  
o původní tvorbu Jana Žambocha.   
Pátek 29. července bude patřit 
litovelskému VINNÉMU STŘI-
KU. Ten jemnějším rockem  
a repertoárem, který obsahuje 
jak vlastní tvorbu s důrazem na 
jednoduchost a text, tak i oso-
bité předělávky známých písní, 
jistě potěší nejednoho fanouška. 
MADALEN zahraje 19. srpna. 
Folková kapela, jejíž aktuální se-
stavu tvoří kapelník a zakláda-

jící člen Jan Štaigl (zpěv, kytara, 
mandolína), zpěvačky Věra Štai-
glová, Jana Gieselová a Kateřina 
Vepřková, kontrabasista Pavel 
Smoroj a Radek Petřík (kytara). 
Poslední hudební podvečer pro-
běhne v  pátek 26. srpna a bude 
patřit kapele STŘEMKOŠ. Skupina 
s kořeny ve folkrocku, blues, šan-
sonu a tangu zajisté potěší úplně 
každého návštěvníka. 
Za nepříznivého počasí budou 
koncerty přesunuty do budovy 
Městského klubu, občerstvení za-
jištěno, vstupné dobrovolné. Těší-
me se na Vás.                                   MK
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Co říci závěrem...
Poslední měsíc tohoto školní-
ho roku se na Gymnáziu Jana 
Opletala nese nejen v  duchu 
uzavírání klasifikace, ale i dal-
ších sportovně-kulturních akcí, 
které ke studiu na střední škole 
mají neodmyslitelně patřit. Tře-
tí ročníky sice neměly letos při 
sjíždění Vltavy úplně štěstí na 
počasí, ale i za ne zcela ideálních 
podmínek kurz všichni zvládli  
a užili si ho. Sotva se někteří vrá-
tili z vody, vyrazili do hor. Kro-
mě divadelního vznikl nově při 
gymnáziu i klub turistický. Ten 
zahájil činnost výpravou s  ná-
zvem Jeseníky křížem krážem. 
Ve dnech 2.– 6. 6. se devatenáct 
studentů vyššího gymnázia vy-
dalo z  Nového Malína u Šum-
perka do Koutů nad Desnou na 
pěší túru o celkové délce 45 kilo-
metrů. Dvě noci na cestě strávili 
v  útulné horské chatě Rabštejn  
a na chatě Barborka, která se 

nachází pod vrcholem Pradědu. 
Trasa nabídla krásné výhledy 
z  vrcholků Rabštejna, Ztra-
cených kamenů nebo Vysoké 
hole. Turisticky byla velmi ná-
ročná (celkové převýšení činilo  
1  600 metrů), přesto ji většina 
účastníků zvládla a ohlasy byly 
veskrze pozitivní. Nová tradi-
ce je tedy založena a věříme, že 
v  příštích letech se podaří najít 
stejně turisticky atraktivní trasy, 
na nichž studenti poznají krásy 
pěšího putování českou a mo-
ravskou krajinou. Závěr školní-
ho roku patří tradičně i sboru 
Palora a jeho koncertu v  aule 
školy, letos s  novým „členem“ 
souboru, pianinem Petrof, da-
rem projektu Klavíry do škol. 
Letošní školní rok byl sice prv-
ním „nedistančním“ (pokud ne-
počítáme třídy, které se střídaly 
v karanténě), ale byl mimořádně 
náročný – jak pro pedagogy, tak 

pro naše žáky. Zvyknout si opět 
na klasický prezenční režim se 
všemi nároky, které s sebou při-
náší, bylo pro mnohé náročněj-
ší, než by se mohlo zdát. Vedení 
školy muselo řešit operativně  
a mnohdy improvizačně problé-
my s vysokou absencí pedagogů 
i žáků, reagovat na měnící se 
pravidla testování a karantén. 
Tímto bychom rádi poděko-

vali za spolupráci a trpělivost 
rodičům i žákům. Všem našim 
žákům i jejich rodinám pak pře-
jeme pokud možno ničím zá-
sadním neomezené prázdniny  
a prázdninové pobyty a v novém 
školním roce se těšíme opět na 
setkávání nejen ve školních lavi-
cích, ale i na stránkách Litovel-
ských novin.

Mgr. Lenka Viktoříková

Kampaň obyčejného hrdinství na 
Jungmance
Letos odstartoval již 4. ročník 
kampaně, kterou pořádá vzdě-
lávací centrum Sdružení Tereza 
v  Praze. Zapojení do Kampaně 
obyčejného hrdinství pomohlo 
žákům, rodičům i pedagogům 
hledat odpovědi na otázky, co 
mohou udělat v  boji proti kli-
matickým změnám a zda lze žít 
udržitelně.  V  týdnu od 2. do  
8. května jsme se ve výuce, ale  
i ve svém osobním volnu snažili 
naplnit výzvy ze čtyř oblastí – 
ochrana přírody, odpovědná do-
mácnost, umění života a dobré 
skutky pro svět. Některé výzvy 
pomohly zmírnit dopad klima-
tických změn nebo jim předchá-
zet, jiné byly zaměřené na roz-
voj citlivosti a vnímání přírody. 
Naše snažení bylo převedeno na 

ekologickou stopu, tj. množství 
nevyprodukovaného skleníko-
vého plynu oxidu uhličitého. 
Kampaň na naší škole odstar-
tovalo motivační video členů 
Ekotýmu, kteří nám jednotlivé 
výzvy představili. A teď již ke 
konkrétním dopadům. Společně 
jsme zasadili tolik rostlin, že by 
to zabralo plochu 150 m2. Naše 
rostliny v  prvním roce života 
vstřebají ze vzduchu 59,5 kg 
oxidu uhličitého. Celkem jsme 
postavili 38 různých přístřešků 
a pítek, upravili jsme 35 m2 za-
hrad tak, aby byly přístupnější 
pro zvířata (hlavně hmyzáky). 
Šetrným chováním jsme uspoři-
li 5 375 litrů vody. Snažili jsme 
se nakupovat zodpovědně a še-
trně, zvládli jsme 231 takových 
nákupů. Omezením masa na 
našem jídelníčku jsme společně 

nevyprodukovali 2  138 kg 
emisí skleníkových plynů. 
Také můžeme říct, že jsme 
tím zachránili život 24 ku-
řatům (pokud bychom jedli 

během týdne jen kuřata). Vyu-
žitím ekodopravy jsme celkem 
nevyprodukovali 359 kg emi-
sí skleníkových plynů. Knihu 
s  ekologickou tematikou začalo 
číst 22 z  nás, dokument zhléd-
lo 78 z nás a vzdělávací akce se 
zúčastnilo 21 z  nás. Svoji uhlí-
kovou stopu si změřilo 52 žáků. 
Celkem 187 lidí se zapojilo do 
výzvy „Jsme venku a objevuje-
me“, 230 lidí do výzvy „Strávíme 
den bez technologií“.  
Vůle státu nebo průmyslníků ke 
snížení produkce oxidu uhliči-
tého je nízká. Pokud tedy není 
motivace ze shora, je dobré ji 
tlačit zezdola. Čím více lidí bude 
zlepšovat svět malými krůčky, 
které budou bojovat proti kli-
matickým změnám, tím větší 
bude jejich vliv na státní institu-
ce. Obyčejné hrdinství je chová-
ní, které každý den zlepšuje svět 
pomocí našich skutků. 
Kampaň a plnění výzev pova-
žujeme za úspěšné. Děkujeme 
všem, kdo se zapojili a stali se 

hrdiny. Nyní je už na každém 
z nás, zda bude výzvy plnit dál.

Putování s Jarní vílou
Ve čtvrtek 26. května se na škol-
ním dvoře sešlo více jak 60 dětí, 
které přivítala Jarní víla a pozvala 
je na stezku plnou úkolů do ne-
dalekého parku. Než se účastníci 
vydali na cestu, předvedla paní 
ředitelka ukázku zajímavých 
cviků z poslušnosti a dovednosti 
svého psa. Na školním hřišti byl 
připraven také doprovodný pro-

gram, občerstve-
ní a pro všechny 
účastníky sladké 
odměny. Důvěru 
a prostor k pří-
pravě celé akce 
dostali členové 
Ekotýmu, kteří 
se stali hlavními 
organizátory.
Mgr. Ivona Smrč-

ková a Ekotým

Střípky z Jungmanky
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Po dvouleté nucené pauze jsme 
letos s našimi žáky opět uskuteč-
nili tradiční tři exkurze v rámci 
výuky fyziky na naší škole.
Dne 10. května absolvovali žáci 
osmých tříd prohlídku unikátní 
přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně (foto), včetně 
prohlídky horní nádrže. Poča-
sí nám přálo, takže technická 
exkurze byla korunována nád-
hernými výhledy na Praděd  
a okolní přírodu Jeseníků. Po 
cestě tam jsme také navštívi-
li ruční papírnu ve Velkých  
Losinách.
O týden později se exkurze tý-
kala našich deváťáků, kteří jeli 
pro změnu do Brna na návštěvu 

planetária na Kraví hoře. Zhléd-
li jsme program pod názvem  
„Cesta za miliardou hvězd“                                       
a naučili se poznávat nejzná-
mější souhvězdí noční oblohy.  
Poslední exkurze se konala  
26. května pro naše nejmenší 
„fyzikáře“. Šesťáci vyrazili směr 
Ostrava do Velkého světa tech-
niky v Dolních Vítkovicích. Je to 
populárně naučné centrum, ve 
kterém si děti ve čtyřech inter-
aktivních expozicích vyzkoušely 
spoustu pokusů a zábavně-po-
učných atrakcí. 
Ze všech exkurzí odjížděli žáci 
spokojení a plní nových zážitků 
i znalostí.     Mgr. J. Janowiaková, 

Mgr. R. Šinclová

Fyzikální exkurze

V  pátek 10. června jsme 
si to v  družině náram-
ně užili. Oslavovali jsme,  
i když s malým zpožděním, 
Den dětí a stálo to za to! 
Čekalo nás odpoledne se 
spoustou zábavných úkolů  
a legrace. Trasa s  deví-
ti stanovišti vedla kolem 
naší školy a my poctivě 
plnili… skákání v  pytli, 
přetahování lanem, jíz-
da na skateboardu, srá-
žení plechovek… a vždy 
jsme se těšili, co na nás 
čeká dál. Za každý splně-
ný úkol jsme dostali písmen-
ko a v  cíli z  nich složili slovo.                                                                                                       

Odměnou nám byl poklad 
ukrytý u našich hodných paní 

kuchařek…ledo-
vé sladké osvě-
žení – zmrzlina! 
Hurá! A co bylo 
tím hledaným 
slovem? No pře-
ce PRÁZDNINY!  
A k  nim patří  
i srpnové druži-
nové výlety. Tak 
už se na ně moc  
těšíme!  

Děti z 1.–5. odd. 
ŠD Vítězná                                                                         

Dětský den v ŠD Vítězná

Žáci 8. tříd na ZŠ Vítězné se  
v dubnu účastnili soutěže „Jak 
pomáhá ombudsman dětem?“. 
Jejich úkolem bylo seznámit 
se s  činností ombudsmana  
a ztvárnit jakýmkoliv způsobem 
jeho práci. Žáci většinou tvořili 
plakáty, komiksy, psali příběhy, 
žákyně z  8. A natočily video. 
Vybrala jsem ty nejlepší práce  
a zaslala do Kanceláře veřejného 
ochránce práv. Do soutěže se za-
pojilo celkem 400 dětí z 33 škol 
z celé České republiky.
Máme velkou radost, že na zá-
kladě vyhodnocení soutěžních 
příspěvků byly mezi nejlepší vy-
brané i žákyně naší školy: Sára 

Mia Březinová, Apolena Ptáč-
ková, Laura Lilien Štramová, 
Jana Plachá, Eliška Lovečková, 
Barbora Lysáková, Beáta Baro-
ňová, Kateřina Jarošová a Eliška 
Nantlová. 
Děvčata byla pozvána na 15. červ-
na na slavnostní konferenci žáků 
do Kanceláře veřejného ochránce 
práv v Brně. Zde se osobně setkala 
s ombudsmanem JUDr. Stanisla-
vem Křečkem a jeho zástupkyní 
Mgr. Monikou Šimůnkovou. Žá-
kyně jim kladly různé otázky  
a také převzaly diplomy a dáreč-
ky. Šikovným děvčatům gratu-
lujeme.

Mgr. Halka Verna, ZŠ Vítězná

Velký úspěch v soutěži „Jak pomáhá 
ombudsman dětem?“

V úterý 21. června si na doprav-
ním hřišti v Litovli zasoutěžily 
děti všech litovelských mateř-
ských školek. Sportovní disciplí-
ny byly voleny s ohledem na věk 
dětí a jejich všestranný pohybo-
vý rozvoj. Krásné slunečné po-
časí, dobrá fyzická připravenost 
dětí, skvělý pedagogický dozor  
a super připravené sportovní dis-
ciplíny Spolku Gustava Frišten-
ského, který akci pořádal – to vše 
přispělo ke zdárnému průběhu 
celého sportovního dopoledne. 
Děti běhaly, skákaly, prolézaly, 

házely na cíl, přenášely břemena 
větší než byly samy, vyzkoušely 
si prstové posilovače či chůzi na 
chůdách apod. Všem učitelkám, 
ochotným pořadatelům i prima 
zvukaři patří veliké poděková-
ní. Stejně tak i městu Litovel, 
které akci finančně podpořilo, 
a samozřejmě nám „srdcařům“, 
kteří akci pro děti zorganizovali 
a připravili. Rubínová medaile, 
barevný diplom a spousta no-
vých zážitků jsou dokladem za-
jímavě prožitého dne.          
                 Mgr. Zdenka Frištenská

Sportovní dopoledne pro školky
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Angličtina pro nejmenší
pro děti 4–6 let

Angličtina Červenka školáci
 pro děti ze ZŠ Červenka

Angličtina na pohodu
pro děti na 2. stupni ZŠ

AJ pro dospělé začátečníky I. Starter, 
II. Elementary

Japonština začátečníci
pro děti 11+

 
 

Hu
de

bk
a
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Divadélko Rolnička 
 pro předškolní děti od 3,5 roku

a děti mladšího šk. věku
Kytara pro děti 7–15 let

Příprava na klavír
pro děti 7–17 let

Chovatelé pro děti 6–12 let 
Koumáci pro děti 7–12 let

Hravá přírodověda Vilémov 
pro děti ze ZŠ Vilémov

 

Baby Trips Senice na Hané pro děti od 6 let
 TS KASTER - MINI I.  pro 4leté děti
                        MINI II.  pro děti 5–7 let
                        DĚTI I. a DĚTI II.  pro děti 8–11 let

          JUNIOR  pro děti 12–15 let
TK Caramba  pro děti od 10 let
Tanečky Náklo pro děti 4–6 let

 
 

Radioelektrotechnika začátečníci
pro děti od 9 let 

Radioelektrotechnika pokročilí
 pro děti od 10 let

Počítače pro školní družiny
pro děti 1. stupně ZŠ 

 

Tě
lo

vý
ch

ov
a Cipísek pro děti 4–8 let

Pohybové hry Haňovice 
pro děti ze ZŠ Haňovice

Skateboarding pro děti od 6 let
Sportovky Pňovice pro děti ze ZŠ

Pňovice
Nerf Klub pro děti 6–10 let

 

Vý
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ar
ná

 vý
ch
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a

Výtvarka pokaždé jinak pro děti 4–10 let
Keramika děti pro děti od 5 let

Keramika pro dospělé
              Keramika pro rodiče s dětmi pro děti 

3-6 let + 1 rodič
          Keramika pro děti ze ZŠ Nasobůrky,

Haňovice, Červenka
         Tvořivé ručičky pro děti z MŠ Náklo 

a MŠ Pňovice
          Výtvarka zábavnou formou pro děti ze ZŠ

Náklo a Pňovice
Krasopis  pro děti od 10 let

 
 

Ji
né

 a
 kl

ub

Raníček pro děti od 2 let 
Kuchtík-kulinář pro děti 8–15 let

Lego klub pro děti 6–10 let
Všehohraní pro děti ze ZŠ Vilémov

Psychologie všedního dne pro studenty 
2. stupně a výš

Nenuda pro ŠD Nasobůrky
MIŠ MAŠ pro školní družiny

Dopravka pro ŠD 
Klub mladých

Bližší informace k jednotlivým kroužkům
naleznete na www.ddmlitovel.cz nebo volejte

585 342 448 a nebo nás navštivte 
v DDM, Komenského ulice 719/6. 

Těšíme se na vás! 
 
 

 
na naš ich webových

stránkách je j iž
aktual izovaná nab ídka
kroužků na školn í rok

2022/2023 .
 

Nově bude možné př ihlás it 
se do kroužků i vyplněn ím

onl ine formuláře
(př ihlášky) . 

 

POZOR, POZOR

Přihláška do kroužku

• Ke konci školního roku cho-
vatelského kroužku již tradičně 
patří Minizoo na Hanáckých Be-
nátkách. Je to pro nás vyvrcho-
lení celoroční činnosti, její pre-
zentace pro veřejnost a zároveň 
i začátek náboru do kroužku pro 
příští školní rok.
Po dvouleté přestávce jsme byli 
s naším stánkem opět na našem 
obvyklém místě v  parku. Ještě 
jsme neměli ani pořádně vyba-
leno a už se u nás zastavovali 
lidé podívat se „na zvířátka“. Zá-
jem o ně byl opravdu velký. Celé 
odpoledne jsme byli obklopeni 

převážně dětskými návštěvní-
ky, ale i jejich rodiči a prarodi-
či. Ptali se na různé informace  
o zvířátkách, kontaktní jedince 
si brali do rukou, někteří od-
vážnější se fotili třeba s  hadem 
kolem krku.
Velkou oporou mi byli „pořada-
telé“ z  řad členů chovatelských 
kroužků. Pomohli sbalit zvířata 
v DDM, vše přestěhovat do par-
ku a po akci vše dostat v pořád-
ku „domů“. Nejvíc pomáhali po 
celé dlouhé odpoledne přímo 
v našem stánku. Předváděli ná-
vštěvníkům naše zvířátka, bed-
livě hlídali jejich náladu. Dobře 
už poznají, pokud jim začíná 
manipulace vadit a dovedou je 
včas schovat a nechat odpoči-
nout. Zkušení členové kroužku 
dokážou podat lidem základní 
informace o zvířatech i jejich 
chovu. Díky našim dětem se ně-
kteří lidé poprvé odhodlali po-
hladit si ještěra nebo hada. Pak 
se mohli ujistit, že had opravdu 
není „slizký“, ale jen hladký, stu-
dený a suchý.
Celou akci jsme si s  dětmi 
opravdu užili a těšíme se na 
další. Třeba na naši prezentaci 

na Dni otevřených dveří v  ZŠ 
Vítězná v  pátek 24. června!                                    
                                   Ing. Pavel Sova
• V  sobotu 11. 6. 2022 pro-
běhla Mini akademie, na které 
byla k vidění prezentace našich 
kroužků a ukázka naší celoroční 
činnosti. 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
některé z  našich aktivit, jako je 
ozdoba keramické medaile, vý-
roba zvířecích masek, kaligrafie, 
japonština, psychologie a ang-
ličtina pro nejmenší. 
V  parku Míru byla k  vidění 
zvířátka z  naší minizoo a na 
dopravním hřišti se mohly děti 
projet na kole nebo koloběžce. 

Na náměstí jste mohli vidět vy-
stoupení naší taneční skupiny 
KASTER. 
Návštěvníci si mohli vybrat 
kroužek na příští školní rok. 
Nabídka je pestrá, vybere si 
opravdu každý. Kroužky máme 
na výběr pro všechny věkové ka-
tegorie, jako jsou děti od 2 let až 
po dospělé. 
Vybírat můžete z mnoha odvět-
ví, nabídku naleznete na našich 
webových stránkách www.ddm-
litovel.cz.
Nově se můžete přihlásit do 
kroužku elektronicky vyplně-
ním online přihlášky. 

Radka Sedlářová

DDM Litovel – spousta akcí a zábavy
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Jož sem si meslel, že mě nemuže překvapit 
nic, co se v televize semele. Ale to se mně 
stalo jož mockrát a pokaždy přendó na 
neco, co mě fakt dostane. Dávno sem si 
zvekl na všecke te kece s cezima slovama. 
Já to decky řešim a snažim se přejit na 
klób, jak keré véraz vznikl a co vlastně 
znači. Tak sem třeba přešil na to, co só to 
te podkaste. Je to jednodochy. V Indii –  
a to sme se očele eště na základce (já 
vlastně na zédéešce) – existojó takovy 
skupine obevatel, kery só všelejak ináč 
bohaty a na ruzné společenské órovni – 
kaste. A protože ledi só všelejaci, 
nekeři nepatřijó do žádné 
z nich, tak mosele vzniknót 
podkaste, kde se ti nehodici 
se občani hodijó. A je to.  
A nebo ti influenceři. Take vám 
vrtá hlavó, kdo to je? No to je 
zvláštni sorta lediček. Chodáce! 
Věčně nemocni. Našil sem si ve 
slovniko cezich slov, že ifulenza 
je po našem skřipka! Teda česke 
chřipka. No tak to ten ifluencer 
mosi bet teda notně maród! Jak 
jednodochy a přetem to stoji 
akorát pár minot a vhodná 
knižka, če internetová wikipédija. Co mě 
ale skotečně odbóralo poměrně nedávno, 
belo, dež v jedné televizni předpovědi 
počasó ta rosnička, co to tak rychlo mele, 
že nestačite zgómnót, co vlastně vekládá, 
dež se mosite divat, jaky má – dáme 
šate, páni prsa – najednó řiká: „Bode asi 
štrnást stopňu, a POCITOVÁ TEPLOTA 
asi sedum.“ Pamatojo si, že sem zbestřel 
ovar a čekal sem na dalši zpráve o počasó, 
jak vlk na kozlátka. A dočkal sem se. 
Řekle to tam znovo. Pocitová teplota. Tož 
japak oni vijó, jak se keré člověk bode 
citět? Venko štrnástka jak bič, ale mně 
má bet zema? Deť já chodim v krátkéch 
gatich pomalo od unora a kosa mně néni. 
Tak jak já k temo přendo, abe mně kdose 

notil, abech ožel rozomo a ve štrnásti 
stopnich si oblikl svetr, protože hrozi, že 
si bodo meslet, že je jenom stopňu sedm! 

„Krucinál, to se mně nelébi“, řikal sem si 
tenkrát. Ale oteklo pár let a dneská je to 
óplně normálni, že sóčásťó zpráv o počasó 
je e hlášeni o pocitové teplotě. Nikdo  
a ani já se jož nad tém nepozastavime. 
Sice mně to pokaždy trocho natrhne 
ošeska, ale neprotestojo. Zvekl sem si. 
No ja, ale oni jak debe věděle, že národ 
otopěl, potřebojó zas nejak postópit dál, 
vemeslet cose, co be zasé trocho zvéšelo 

sledovanosť předpovědi počasó. A co sem 
slešel dneská večir, to mě teda odvařelo, 
jak slipko v polivce. Poslóchám te zpráve, 
jož vim, že bode ta kupovitá oblačnosť, 
čekám a dočkávám se aji té pocitové teplote 
a najednó, jak dež přende blesk z čestyho 
nebe, slešim: „A dnešni INDEX OSPALOSTI 
bode na stopňo pět!“ Cože??? Jaké že to 
index? OSPALOSTI??? Kristovanoho, to 
meslijó vážně? Že be dostal režisér teho 
zpravodajstvi nejaky echo, že dneská bodo 
hledět na Počasi já, a řekl si, že dnes si na 
mně pochotná? Asi ja, protože se mo to 
náramně povedlo. Index ospalosti. Dumám  
o tem, jak na to ti počasáři asi přešle. Tož je 
jasny, že nekde, dež přecházi stodená fronta, 
moře ledi má probléme s tlakem a nekeři 

sme tém pádem onaveni a samozřémě aji 
trocho ospali. To je logicky. No ale přece 
nemuže nikdo vědět, JAK MOC já so 
ospalé! Dež řeknó, že index ospalosti je na 
stopňo pět, já okamžitě procitám z letargie 
a mám ho na dvojce. Nebo na jedničce!  
A nebo na desitce, protože já nevim, kolek 
stopňu ta stopnice ospalosti vlastně má!  
A včel to do mě nasepó, a já, pokuď so slabši 
letora, dostano infarkt, protože stopeň pět, 
to je pro mě – neznalyho – vrchol! Šak aji ve 
škole je to pětka, dež je to néhorši! Co včel? 
Jak se mám proti temo chránit? A existoje 

nejaká obrana proti pátymo stopňo 
ohroženi spánkem? EXISTOJE! Do 
a vařim si kafé. No a je to. So hneď 
čupr a spat nendo, až tak nekde  
o dvóch v noce, protože te zpráve 
bele po osmé hodině večerni. A jak 
veplnit ten dlóhé čas meze léčbó 
ospalosti a spanim? No třeba tém, 
že zasedám ke kompjutro a pišo 
toť to. O indexo ospalosti sme se 
s manželkó dosť nasmále a bodem 
se zétra divat zas, protože taková 
kravina doopravde neomrzi hneď 
tak. Jenom včel čekám, až se zas 
za dvě nebo tře leta národ nabaži  

a nikemo nepřende index ospalosti 
zvláštni, co zas nejaká chetrá lebeň 
vemesli. Dovedo si představit třeba toto: 

„Dnes bode pocitová teplota sedm stopňu 
a protože přecházi stodená fronta a klesá 
tlak, tož index ospalosti bode na dvanástce. 
To znamená, že hodně z nás občanu bode 
jak praštěnéch. Takže očekáváme INDEX 
BLBOSTI na osmičce.“ No – nevim jak ve, 
na takovy zpráve já se těšim. 

P.S.: Článek sem dopsal a postil si zpráve. 
Mužete temo klidně aji nevěřet, ale dneská 
se objevil dalši Index v předpovědi počasó: 
INDEX KOMÁŘI AKTIVITE. Tož včel 
čekám, co bode dál...

Petr Linduška

Index blbosti

K  zápisu do Mateřské školy Ge-
merská se dostavila zajímavá soví 
rodinka. Splnila všechna kritéria 
a byla přednostně přijata do třídy 
„BOROVICE“. Děti mají z  no-
vých členů mateřské školy vel-
kou radost. S  nadšením sovičky 
vyhledávají v  korunách stromů, 
pozorují, počítají. Rodina kalousů 
ušatých děti sleduje, pomrkává  
a mhouří svoje velké oči. Dívají se 
na skotačící děti. Večer je školka 
jen jejich a pískot se ozývá široko 
daleko. Ať se jim ve školce líbí.  
                    Za kolektiv B. Jachanová, 
                                          foto: lesycr.cz

Soví rodinka na Gemerské Rozloučení s ředitelkou MŠ Slavětín
V pondělí 20. červ-
na se vedoucí Odbo-
ru školství, kultury  
a sportu Ing. Vlastimil 
Habermann rozloučil 
s paní ředitelkou Ma-
teřské školy Slavětín. 
Paní Jarmila Kubičková 
působila jako ředitel-
ka ve školce dlouhých 
32 let. Za tu dobu je-
jím pedagogickým vedením  
a hlavně laskavým přístupem 
prošly stovky dětí. Sama ředi-
telka přiznává, že se jí po dě-
tech bude stýskat. Její plány  

v nové životní etapě jsou zejmé-
na cestovatelské. Ještě jednou 
jí na tomto místě děkujeme za 
energii a výdrž v pedagogické 
činnosti.                                      red.
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Jsme velmi potěšeni, že si Česká 
televize i pro letošní léto vybrala 
Turistické informační centrum 
Litovel do prázdninové hry pro 
děti. 

„Ajajajaj! Déčko je těžce porou-
chané. Roztřepená duha, špunti 
nafouklí jak balónky poletují 
vzduchem, slunce se kutálí po 
nakloněné podlaze. Nic nefun-
guje, jak má. Z rozbitých útrob 
Déčka se sype záplava šroubků  
a koleček. Rozsah nehody je bo-
hužel tak velký, že se naši hrdi-
nové bez tvé pomoci neobejdou! 
Sbírej chytré lidské vynálezy  
a posílej je na Déčko, aby je Prga 
mohla použít jako součástky do 
rozbitého stroje a postupně ho 
opravit.“

Jak jim mohou děti pomoci?
Jako každý rok, děti mohou vy-
jet na výlety po České republi-
ce a získávat hesla („zelená“ ve 
schránkách v přírodě, „červená“ 
v infocentrech a institucích). Za 
každé heslo pošlou Prze na Déč-
ko jednu součástku rozbitého 
stroje.

Co tedy musím udělat, abych 
mohl soutěžit?
Na stránce www.spravtetoto.
cz se registrujte nebo přihlas-
te k Déčko účtu a podle mapy 
si naplánujte tři výlety tak, aby 
aspoň jeden byl v mapě značen 
červenou značkou a aspoň jeden 
zelenou značkou (můžete tedy 
absolvovat dva výlety na červené 
stanoviště a jeden výlet na zele-
né stanoviště, nebo naopak dva 
výlety na zelené stanoviště a je-
den výlet na červené stanoviště).
Na každém stanovišti získej-
te heslo, které poté zadejte na 
webu www.spravtetoto.cz nebo 
v mobilní aplikaci Léto s Déč-
kem.

Kolik výletů musím absolvovat?
Pro účast v soutěži minimálně 
tři – potřebujete získat hesla ze 
dvou stanovišť červených
a jednoho zeleného, nebo na-
opak ze dvou stanovišť zelených 
a jednoho červeného.
Nemůžu najít hrad/informační 
centrum nebo potřebuji k místu 
další informace: na www.sprav-
tetoto.cz/mapa jsou po rozkliku 

u každého stanoviště uvedeny 
kontaktní údaje.
Kontaktujte prosím přímo orga-
nizaci, ke které máte dotaz.

Nemůžu najít schránku v přírodě.
Pokud se vám ani po pečlivé 
kontrole popisu cesty/ulože-
ní schránky nedaří schránku 
najít, je možné, že ji někdo od-
nesl. Prosím zavolejte na naši 
Diváckou linku ČT na tel. číslo  
261 136 113 (každý všední den 
7.30–17.30 hod.) nebo nám na-
pište e-mail na deckoweb@ces-
katelevize.cz.

Co mám dělat se schránkou poté, 
co jsem ji našel?
Zapamatujte si nebo si opiš-
te heslo a poté schránku opět 
ukryjte a zamaskujte tak, jak jste 
ji našli. Důležité je dát ji nazpět 
přesně tak, jak jste ji našli, aby ji 
mohli najít i další soutěžící. Ces-
tou domů můžete splnit úkol, 
který jste si ve schránce přečetli.

Více se dozvíš v našem Turistic-
kém informačním centru Lito-
vel nebo na www.spravtetoto.cz.                   
                                     

Tisková zpráva

Nová hra s Déčkem Spravte to TO!

INZERCE



Poslední měsíc byl pro Mažoret-
ky Linetbells Litovel velmi ná-
ročný. Proběhly důležité soutěže, 
naše děvčata je zvládla skvěle  
a posunulo je to až na Mistrovství 
světa WAMT.

V sobotu 21. května se ma-
žoretky rozjely do Čáslavi na 
Mistrovství ČR federace ČMTF. 
Den to byl hodně náročný, sou-
těž probíhala až do pozdního 
večera, ale stálo za to vydržet. 
Úspěch byl obrovský, děvčata 
získala spoustu medailí a titulů:
• sólo mini kadetky – Dominika 
Popelková – 2. místo
• mini kadetky mini formace –  
1.  místo
• velká formace kadetky – 4. místo
• juniorky velká formace –  
2. místo
• sólo juniorky Radka Mazáčová 
– 1. místo
• sólo juniorky Sofie Jergonová – 
2. místo
• duo juniorky A. Poledníková  
a E. Holadová – 3. místo
• sólo senior hobby Daniela Slou-
ková – 2. místo
• sólo senior profi Johana Štaffo-
vá – 2. místo a titul Vícemis- 

tryně ČR
• duo senior profi J. Štaffová  
a B. Zlámalová – 1. místo a titul 
Mistryně ČR
• Mini formace senior 2 –  
4. místo
• Mini formace senior 1 –  
1. místo a titul Mistryně ČR

Tímto výborným umístěním se 
naše mažoretky probojovaly na 
Mistrovství Evropy EMA, kte-
ré se bude konat začátkem září  
v Chorvatském městě Zadar.  

Poslední víkend v květnu odje-
la děvčata do Teplic v Čechách 
na Mistrovství Evropy asoci-
ace WAMT, které se konalo 
celý víkend ve sportovní hale 
a  účastnily se ho mažoretky ze 
sedmi evropských zemí. Celý ví-
kend byl plný emocí, očekávání, 
strachu, radosti i pláče. Čekaly 
jsme všechno možné, ale tako-
vý úspěch byl pro nás opravdu 
úžasný, Litovel se tento víkend 
předvedla ve skvělé formě, hol-
ky makaly, daly do toho vše  
a vyšlo to:
• sólo baton senior Johana Štaffová 
– 1. místo a titul Mistryně Evropy 

WAMT
• duo baton senior Barbora 
Zlámalová a Johana Štaffová –  
1. místo a titul Mistryně Evropy
• duo baton junior Aneta Po-
ledníková a Ester Holadová –  
1. místo a titul Mistryně Evropy
• sólo twirling senior Johana  
Štaffová – 1. místo a titul Mistry-
ně Evropy
• velká formace juniorky –  
1. místo a titul Mistryně Evropy
• mini formace senior 1 – 1. místo 
a titul Mistryně Evropy
Ne všechna děvčata měla 
úspěch, ne všechna odjížděla  

s medailí na krku, ale jsme tým, 
máme se rády, podporujeme se  
a to je naše velká výhra.
Mažoretky Linetbells Litovel 
tímto postoupily na Mistrov-
ství světa WAMT, které se koná  
24.–26. června v chorvatském 
městě Crikvenica. Reprezentovat 
naše město a ČR pojede Johana 
Štaffová a Barbora Zlámalová. 
Pro děvčata to je úplně nová zku-
šenost, na kterou se velmi těší. 
Věříme, že se Litovel v celosvěto-
vé konkurenci dobře umístí. Tak 
nám držte palce.

Mažoretky Linetbells Litovel z. s.

Litovel má několikanásobné Mistryně Evropy

V  prostoru před Sportovní ha-
lou ZŠ Vítězná se v sobotu sešli 
příznivci a milovníci silových 
sportů na dalším ročníku Si-
lácké Litovle. Soutěžilo se pro 
nás už v  tradičních disciplí-
nách, jako jsou shyby na hrazdě, 
vzpěračský nadhoz, skok daleký 
z místa, hod medicinbalem přes 
síť, bench press na rovné lavici 
s velkou činkou či přemisťování 
různých břemen po vytyčené 
trase. NAŠE HOLKY byl název 
soutěžního týmu litovelských 
silných žen, které dokázaly, že 
si v  ničem nezadají s  muži a 
jsou jejich rovnocennými sou-
peři. Přestávku nám zpříjemnil 
svým exhibičním vystoupením 
Jiří Tkadlčík, nejsilnější muž 

planety ve váhové kategorii do  
105 kg. Jan Stoklasa je jméno 
dalšího siláka, který nám na zá-

věr předvedl tr-
hání řetězu, ohý-
bání podkovy 
v  rukách a další. 
Před slavnost-
ním vyhlášením 
vítězů a rozdá-
ním cen sportov-
ci pokřtili novou 
knihu „Silný jako 
Gustav Frišten-
ský“. Mgr. Zdenka         
               Frištenská

14. ročník Silácké Litovle
Gustavova Lužice je název 
sportovně-kulturní akce, kte-
rá proběhla v  sobotu 14. květ-
na v  nedaleké Lužici u Štern-
berka. Akce byla zahájena ve  
13 hodin slavnostním odhalením 
pamětní desky na statku, kde 
hospodařil Gustav Frištenský se 
svým bratrem Františkem. Poté 
se všichni přesunuli na fotbalové 
hřiště, kde sportovní gymnastky 
z  TJ Sokol Šternberk předved-
ly své vystoupení. Soutěž dětí 
z mateřských školek byla prolo-
žena workshopem TruePower 

Workout a od 16 hodin probíhal 
silácký trojboj mužů a žen. Děti 
si mohly nechat vylepšit svůj ob-

ličej různými malůvkami od 
profesionálních vizážistek, 
tělo si ozdobit různými teto-
vacími nálepkami a následně 
se protáhnout na skákacím 
hradě, skluzavce či vyzkou-
šet sílu úderu na silovém 
trenažeru. V  18 hod. nás 
uchvátil svým vystoupením 
silák Franta. Bohaté občers-
tvení a hudební vystoupení 
skupiny Fantajm a skupiny 
P.O.Z. Lužice zakončily krás-
ný slunný den plný sportu. 
Skvělé počasí a příjemná 
zábava pokračovala až do 
brzkých ranních hodin.            
          Mgr. Zdenka Frištenská

Gustavova Lužice

Nejstarší žijící příslušníci rodu Frištenských Zdeněk 
(96 roků) a jeho mladší bratr Gustav (89 roků). Oba 
se na statku narodili a prožili zde dětství.
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I druhá polovina sezony byla 
pro oddíl stolního tenisu na-
bita turnaji pro mládež. Pojď-
me se podívat, jak se vedlo 
našim svěřencům v krajských  
i republikových turnajích 
mládeže a dospělým v soutěži 
Veřejného přeboru Olomouc.

KBTM
Začněme krajskými bodova-
cími turnaji mládeže. V lednu 
jsme vyrazili do Postřelmova, 
kde se dařilo zejména Václavu 
Štěpánkovi, který ve výkon-
nostní divizi C vyhrál skupinu 
i následného vyřazovacího pa-
vouka bez ztráty setu a vybo-
joval si tak postup do divize B. 
Skvělý výkon předvedl i Alex 
Jurečka, ale postup do vyřa-
zovací fáze turnaje mu o pár 
míčků unikl a nakonec si od-
nesl 5. místo. Šimon Vícha na 
něj navázal dobrým výkonem  
a celkovým 7. místem. Dobrý 
výkon předvedla i naše jediná 
reprezentantka Vanessa Uvízlo-
vá, když skončila 3. v divizi D 
a jen těsně jí unikl postup do 
vyšší výkonnostní divize.
Hned na začátku února proběhl 
turnaj v Moravském Berouně. 
Ten se našim svěřencům tolik 
nepovedl. Za zmínku ale stojí 
výkon Matěje Hájka, který zde 
statečně bojoval o druhé místo 
ve svojí skupině. V rozhodují-
cím zápase ale padl nejtěsněj-
ším možným rozdílem a nako-
nec skončil 5. ve své divizi.
O měsíc později se uskutečnil 
poslední krajský bodovací tur-
naj mládeže sezony v Přerově  
a Němčicích nad Hanou. Zde si 
výborně vedl Václav Štěpánek  
v divizi B. Vyhrál svoji skupinu  
a došel až do finále vyřazo-
vacího pavouka, kde podlehl 
přerovskému soupeři. Skvělý 
výkon ukázal i Matěj Hájek, 

kterému uteklo 
třetí místo ve své 
divizi velice těsně, 
když prohrál roz-
hodující zápas 2:3 
na sety.

Krajské přebory
I letos se naši hráči 
nominovali na kraj-
ské přebory, tedy 
vrchol sezony, který 
se koná jednou za 
rok. Na 26. března 
bude rád vzpomí-
nat Václav Štěpánek, 
který jasně opa-
noval kategorii do 
13 let. Vynikajícím 
výkonem dokázal vyhrát smíše-
nou čtyřhru, čtyřhru i dvouhru  
a odvezl si tak domů všechny tři 
triumfy.
Další den následovala kategorie 
do 15 let. Tam bohužel Václav 
nenavázal na skvělé výsled-
ky. Ze skupiny sice postoupil  
z prvního místa, ale pak vy-
padl ve čtvrtfinále pavouka.  
Z turnaje jsme ale i tak při-
vezli jednu stříbrnou medaili. 
Vanessa Uvízlová totiž se svou 
hnojickou spoluhráčkou došla 
ve čtyřhře až do finále.
Jakub Kolář reprezentoval Li-
tovel první dubnovou neděli 
v kategorii do 19 let. Ve velké 
konkurenci singlu dokázal vy-
hrát svou skupinu a projít až 
do čtvrtfinále. Tam narazil na 
velice silného soupeře a nako-
nec vypadl. Umístěním mezi  
osmi nejlepšími zakončil svou 
kariéru na mládežnických tur-
najích.

RBTM
Další soutěží, na kterou se ně-
kteří z našich hráčů kvalifiko-
vali, byly republikové bodova-
cí turnaje mládeže, kde jsme 

poměřili síly s hráči z celé re-
publiky. Naši reprezentanti se 
i v druhé půlce sezony ukázali 
na republikových bodovacích 
turnajích mládeže a získali pro 
náš oddíl zajímavá umístění. 
V únoru jsme začali v Brně, 
kde si Václav Štěpánek poprvé 
mohl vyzkoušet kategorii do 
15 let. Mezi širší republiko-
vou špičkou nezapadl, ale ještě 
lepší výsledek předvedl o den 
později ve své kategorii U13. 
Ve dvouhře došel až do finále 
a nakonec se radoval ze 2. příč-
ky, která znamenala postup na 
turnaj s republikovou špičkou. 
Svou premiéru na republice zde 
okusili i bratři Šimon a Mikuláš 
Víchovi. Šimon na tomto turna-
ji posbíral zkušenosti, které se 
mu budou hodit do budoucna. 
Mikuláš předvedl svůj potenci-
ál a ve dvouhře dokázal postou-
pit ze skupiny. V pavouku dál 
nepostoupil, ale chuť si spravil 
ve čtyřhře, kde došel s kolšov-
ským spoluhráčem až do finále 
pavouka.
Následovaly další dva republi-
kové turnaje, kterých se zúčast-
nil pouze Václav Štěpánek. Na 

silně obsazeném turnaji  
v Hostinném Václav nedo-
kázal postoupit ze základ-
ní skupiny. Ve vyřazova-
cím pavouku útěchy se ale 
dokázal vzchopit a došel až 
do semifinále. Na posled-
ním republikovém turnaji 
sezony koncem března  
v Hluku si vedl o něco 
lépe. Jeden vyhraný zápas 
ve skupině znamenal po-
stup do útěchy, kde došel 
až do finále, které těsně 
prohrál.

Mistrovství ČR U13
Díky předchozím úspě-
chům se Václav Štěpánek 

dokázal nominovat na květno-
vé Mistrovství České republiky 
hráčů do třinácti let. Ve dvou-
hře se dostal mezi 32 nejlep-
ších, když prošel přes dvě kola 
pavouka. Ve třetím kole narazil 
na nasazenou jedničku a turnaj 
pro něj skončil. I tak to byla pro 
Václava skvělá zkušenost a od-
měna za výborné výkony, které 
celou sezonu předváděl.

Soutěže
Kromě mládežnických turnajů 
se dohrávaly soutěže Veřejného 
přeboru Olomouc, kde se pre-
zentují naši převážně dospělí 
hráči ve dvou třídách. Tým Li-
tovel A v 1. třídě zakončil sezo-
nu na krásném 4. místě, což je 
skvělý výsledek oproti předcho-
zím sezonám. Výbornými vý-
sledky se prezentoval Jakub Ko-
lář s úspěšností 84 % (5. místo 
v soutěži) a Radek Uvízl, který 
vyhrál 71 % zápasů (13. místo 
v soutěži).
Náš druhý tým, Litovel B, 
hraje 3. třídu, kde mu pouze  
o bod uteklo 4. místo. Výborný 
výsledek týmu dokládá i vy-
rovnanost jednotlivých hráčů. 
Největší úspěšnost měl Lukáš 
Kučera se 70 %, Vítek Maitner 
s Václavem Štěpánkem ml. do-
sáhli na 67 % a Roman Navrá-
til s Václavem Štěpánkem st. si 
připsali 60 %.

Celkově hodnotíme tuto sezo-
nu kladně. Všichni naši svě-
řenci zlepšili svoji hru, z čehož 
mají trenéři radost a doufáme, 
že se budou s námi posouvat  
i příští rok. Další činnost naše-
ho oddílu můžete sledovat na 
webových stránkách: stolnite-
nis.tatranlitovel.cz.

Oddíl stolního tenisu

Jarní část sezony v litovelském stolním tenisu



Letošní taneční rok byl pro nás 
hodně pestrý a náročný, ale 
přitom hodně úspěšný. Přesto 
všechno co nás potkalo, co nám 
dva roky covidu vzaly, soutěže se 
zrušily, nemohli jsme se scházet 
a trénovat, jsme se udrželi a tan-
číme dál. O to máme větší radost, 
když jsme opět mohli vstoupit 
na taneční parket, užívat si ta-
neční zápal, adrenalin, ze soutě-
ží si odvážet medailová umístě-
ní. Především ale máme radost  
z tanečních výkonů. 
Existujeme již od roku 1995 pod 
Domem dětí a mládeže Litovel, 
takto fungujeme a fungovat bu-
deme.
Nacvičili jsme pět choreografií, 
které děti bavily a při vystupo-
vání a na soutěžích si je náram-
ně užívaly. Chodí k nám děti od  
4 do 15 let a jsou rozděleny do 
několika věkových kategorií.
S našimi nejmenšími dětmi ve 
věku 4–5 let se nacvičila choreo-
grafie ve stylu disco show pod 
názvem SPONGEBOB CREW. 
Děti úspěšně zvládly nacvičit 

sestavu a hrdě vystupovat na 
akcích. Také se zúčastnily taneč-
ních soutěží „O erb města Lito-
vel“, kde získaly krásné 1. místo 
a semifinále „MIA FESTIVAL“ 
Olomouc, kde se umístily také 
na 1. místě. Získaly tak postup 
do finále, které se konalo v Praze 
v Lucerně, a kde obsadily krásné 
2. místo. 
Další choreografie dětí ve věku 
6–8 let ve stylu disco show  
s názvem Kouzla a čáry z Bra-
davic se také úspěšně zvládla 
nacvičit. Vystupovaly s ní na 
různých akcích a zúčastnily se 
tanečních soutěží „O erb měs-
ta Litovel“, kde získaly úžasné 
2. místo, „Kopřivnické meche-
che“, odkud si odvezly 5. místo  
a „MIA FESTIVAL“ Olomouc 
kde získaly krásné 2. místo. 
S naší přípravkou ve věku 8–12 
let, která tančí prvním rokem, 
se nacvičila choreografie Máme 
rádi tanec. Mezi tyto děti se také 
přidaly děti z Ukrajiny a všichni 
společně jsme se scházeli a na-
trénovali sestavu, se kterou jsme 

vystupovali na 
akcích v  Litovli  
a jejím okolí.
Další choreografii 
Never give up ve 
stylu disco dan-
ce natrénovala 
děvčata ve věku 
8–12 let. Zúčast-
nili jsme se taneč-
ních vystoupení 
a tanečních sou-
těží „TanceR cup“ 
Zlín, kde jsme 
se rozkoukávali  
a získali 5. mís-
to. Na soutěži  
„O erb města 
Litovel“ jsme 
získali 2. místo, 
na „MIA FESTI-
VAL“ Olomouc 
jsme se umís-
tili na krásném  
1. místě, z „Dance 
Evolution“ jsme 
si odvezli 2. mís-
to, „Hot Dance“ v  Zubří jsme 
získali 2. místo a na Mistrovství 
ČR v Praze nám uteklo 3. místo  
a umístili jsme se tedy na krás-
ném 4. místě. Vůbec to nebylo 
pro nás zklamáním, ba naopak, 
motivací a inspirací na příští rok.
Poslední choreografii Blue ener-
gy ve stylu disco dance natré-
novala děvčata ve věku 12–15 
let. Zúčastnily se také mnoha  
tanečních vystoupení na akcích  
a tanečních soutěžích, na kte-
rých to rozjely, a to: „TanceR cup“ 
Zlín 2. místo, „O erb města Lito-
vel“ 1. místo, „MIA FESTIVAL“ 

Olomouc 1. místo, „Dance Evo-
lution“ 1. místo, „Kopřivnické 
mecheche“ 1. místo, „Hot dan-
ce“ Zubří 1. místo. Na Mistrov-
ství ČR v Praze jsme i přes vel-
kou konkurenci obsadili krásné  
5. místo, ze kterého je i není ra-
dost, ale určitě je to pro nás opět 
velkou inspirací, motivací do 
dalšího tanečního roku.
Velké díky patří trenérkám Pe-
tře Fingerové, Natálii Timpo-
vé, Anetě Navrátilové, Kristýně 
Lachnitové, Lucii Kocourkové 
a Kateřině Látalové za jejich 
energii a píli dětem se věnovat, 

trénovat a předávat jim 
své zkušenosti a nápady. 
Choreografie jsou nápa-
dité, veselé a děti to baví. 
Také velké díky patří ro-
dičům, kteří děti podpo-
rují, vedou je k tanci a na 
tanečních soutěží vytváří 
super atmosféru. Je to náš 
super „fun club“.
Moc si vážím všech, kte-
ří nás podporují a fandí, 
protože je to náš hnací 
motor, který nás posouvá 
dál. Díky tomu již tan-
číme od roku 1995 a dál 
tančit budeme!
Pojďte tančit s námi  
a přijďte mezi nás. Dne 
14. září v 16.30 hod.  
v DDM Komenského ul. 
se koná nábor nových  
a stálých tanečníků.  Bu-
deme se na vás těšit!

Monika Pospíšilová  
a trenérky 

TS KASTER – Tančíme, abychom žili!

Baví tě tanec?Baví tě tanec?  
Máš rytmus v těle?Máš rytmus v těle?  

Tak neváhej a přidej se k nám!Tak neváhej a přidej se k nám!
Již 27 let tančíme v rytmuJiž 27 let tančíme v rytmu  

disco dance a disco show.disco dance a disco show.

T
S 

KASTER LitovelT
S 

KASTER LitovelM
ot

to
: T

ančíme, abychom
 žili!

Dne 14. 9. 2022 v 16.30 hod.Dne 14. 9. 2022 v 16.30 hod.  
v tělocvičně SOŠ Komenského ul.v tělocvičně SOŠ Komenského ul.

se koná se koná nábor nábor nových a stálýchnových a stálých
tanečníků ve věku 4 - 15 let.tanečníků ve věku 4 - 15 let.

Budeme se těšit!
Monika Pospíšilová

DDM Litovel, mobil: 720 995 102
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Tenisový oddíl pod TJ Tatran 
Litovel již několikátým rokem 
vychovává mladé sportovce/
sportovkyně. Za tu dobu jsme 
si vytvořili početnou základnu 
jak dětí, tak dospělých. V  le-
tošním roce jsme přihlásili děti 
do soutěží a s  jedním naděj-
ným talentem, Rafaelem Neu-
dikem, vám přinášíme krátký 
rozhovor.

Co nebo kdo tě k tenisu přivedl?
K tenisu mě přivedl táta, začal 
jsem s ním hrát již ve třech le-
tech. Už odmalička mě rodiče 
brali na kurty a já se díval, jak 
hrají.

Je pro tebe tenis koníček nebo by 
ses mu chtěl věnovat více? Pokud 
ano, jak?
Tenis není jen můj koníček, ale 
chci se mu věnovat pořádně  
a hrát turnaje. Mým snem je za-
hrát si jednou Grand Slam.

Kolik máš pohárů? Kde jsou vy-
stavené?
Zatím mám 22 pohárů a jsou 
vystaveny na poličce v mém po-
kojíčku.

Jakých úspěchů jsi již dosáhl? Ja-
kých bys chtěl ještě dosáhnout?
Vloni jsem skončil kategorii ba-
bytenis a největším úspěchem 
bylo celkové 3. místo na Babolat 
Tour, což je série větších turna-
jů na severní Moravě. Z turna-
jů si nejvíce cením 2. místa na 
Precheza Cup v Přerově a také 
celkem sedmi vítězných turna-
jů. Tento víkend jsem hrál první 
turnaj v ml. žácích v Zábřehu.  
Podařilo se mi vyhrát dvouhru  
i čtyřhru, takže jsem měl velkou 
radost, protože jsem porazil po-
prvé kluky, s kterými jsem vloni 
prohrával. A také se nám celkem 
daří v soutěži družstev za Lito-
vel-Mohelnice. Chtěl bych si po-
slední (3.) rok v mladších žácích 
zahrát mistrovství republiky, to 
bych ale musel být na žebříčku 
mezi nejlepšími třemi na severní  
Moravě.

Jak se ti trénuje na našich kur-
tech? Co trenér – Olšovský Jan  
a táta?
Nové kurty v Litovli jsou moc 
hezké a trénuje se mi tam dobře 
a už se těším, až budeme moci 
používat nově postavenou klu-

bovnu. Trenéra Honzu mám rád 
a baví mě s ním trénovat, rád 
taky hraji s tátou, hlavně „desít-
ky“ na výsledek.

Koho zajímavého jsi už potkal 
nebo bys chtěl potkat?
Zatím jsem viděl dva zápasy 
Lindy Noskové z Přerova a mým 
snem je potkat se s Rafaelem 
Nadalem.

Věnuješ se i jinému sportu? Proč?
Odmalička ještě hraji házenou 

za Litovel a také s klukama fot-
bal za Červenku – tyto oba spor-
ty mě taky moc baví, rád dávám 
góly a pomáhají mně i v tenise. 
Mám pak lepší fyzičku, švih  
v ruce a přehled ve hře. A taky 
se tam mohu radovat s ostatní-
mi spoluhráči.

Více se dozvíte na našich face-
bookových stránkách https://
www.facebook.com/Litovelte-
nis/

Oddíl tenisu

Rozhovor s nadějným mladým tenistou Rafaelem Neudikem
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Charitativní akce Na kole dětem
Ve středu 8. června navštívil Li-
tovel peloton vedený nestorem 
cyklistiky Josefem Zimovčákem 
v rámci charitativní akce Na kole 
dětem. Nadační fond vznikl v 
roce 2010 na podporu onkologic-
ky nemocných dětí. Po krátké za-
stávce, při které předal J. Zimov-
čák Certifikát nadačního fondu 
Josefa Zimovčáka městu Litovel, 
pokračoval peloton do Uničova.

Po neodehrané loňské „Covido-
vé“ sezóně jsme do nové sezóny 
šli s nejistotou, zda se podaří ce-
lou sezónu kompletně odehrát  
a v jakém rozpoložení budou sa-
motní hráči. Už první tréninky 
ale ukázaly, že kluci se na novou 
sezónu nesmírně těší a házená 
jim chyběla. 
Hlavním cílem podzimní čás-
ti byl postup do žákovské ligy 
starších žáků. Vstup do sezóny 
se nám nepovedl úplně podle 
představ, ale už od druhého kola 
šel celý tým za cílem a po celou 
podzimní část již neztratil žád-
ný bod. Největším a nejtěžším 
soupeřem pro nás byl tým SK 
Žeravice.
Jako vítěze podzimní části Ligy 
Olomouckého kraje jsme byli 
nominováni přímo do žákov-
ské ligy bez nutnosti hrát ba-
rážová utkání. Hrát žákovskou 
ligu starších žáků není pro týmy 
žádnou samozřejmostí. Týmy si 
účast musí vybojovat. Žákovská 
liga je „Mistrovství ČR starších 
žáků“. V této části soutěže jsme 
se potkali s týmy, které v mužské 
ale i dorostenecké kategorii hrají 
nejvyšší soutěže, a to extraligu 
nebo první dorosteneckou ligu. 
Mezi ty nejznámější jistě pat-
ří Talent Škoda JS Plzeň, Lovci 
Lovosice, Dukla Praha, HBC 
Jičín, HC Zubří, KH Kopřivni-
ce a jiné. Ale ani ostatní týmy 
nemůžeme nijak podceňovat. 
Ve většině zápasů jsme hráli vy-
rovnanou hru a o výsledku často 
rozhodovaly maličkosti. Ne každé 
utkání se nám povedlo, tak jak 
by si přáli trenéři ale i samot-
ní hráči. Naopak se nám velice 
povedla utkání s Duklou Praha, 
HBC Jičín, Sokolem Ostrava, tý-
mem Zlína, kdy jsme je vyhráli. 
V  celkovém umístění žákovské 
ligy jsme nakonec obsadili vý-
borné 5. místo, kdy na začátku 
soutěže na umístění do pátého 
místa věřil jen málokdo. Hráči 
a trenéři v  to věřili, a jako tým 

jsme to také dokázali. 
Jarní část sezóny byla 
vzhledem k souběhu dvou 
soutěží, žákovské ligy  
a Ligy Olomouckého kra-
je, mnohem náročnější 
na fyzičku hráčů, ale i na 
udržení dobré formy po 
celou jarní část. Žákovská 
liga byla pro hráče velká 
zkušenost, kterou zužit-
kovali v  krajské soutěži.  
Beze ztráty bodů vyhráli 
ligu Olomouckého kra-
je a zaslouženě byli po 
posledním utkání v  Olo-
mouci dekorováni Mis-
trem Olomouckého kraje 
starších žáků.
Tým starších žáků se zúčastnil 
několika jednodenních i více-
denních turnajů.
Prvním vícedenním turnajem 
byl „Polanka Cup 2021“. Tento 
turnaj byl kvůli nemoci Co-
vid-19 přesunutý z  tradičního 
červnového termínu až na ko-
nec srpna. Celým turnajem jsme 
vítězně procházeli zápas po zá-
pasu. Bohužel ve finále již nad 
naše síly byl tým TJ Sokol Ost-
rava a skončili jsme na 2. místě.
Prvním větším testem naší hry 
byl začátkem září „Házenkářský 
festival“ v  Lovosicích. Na tom-
to turnaji jsme okusili hořkost 
porážky až v  semifinále s  do-
mácím týmem a celkovým ví-
tězem z Lovosic. Nicméně kluci 
nechtěli odjíždět z  turnaje bez 
medaile. V  utkání o třetí mís-
to, které by mohlo být nazváno 
jako moravské derby, si po tu-
hém boji poradili s týmem HBC 
Olomouc a zaslouženě obsadili 
konečné 3. místo na turnaji. 
Tým starších žáků Tatranu Lito-
vel se zúčastnil o Velikonocích  
i největšího mládežnického tur-
naje v  házené „Prague Hand-
ball Cup 2022“. Na tomto tur-
naji jsme poměřili síly i s  týmy 
ze zahraničí, a to ze Slovinska, 
Německa a Dánska. Bohužel 

nám los nepřál, do skupiny 
nám byli přiděleni hlavní favo-
riti na celkové vítězství turnaje. 
Celá sezóna byla příliš dlouhá 
a náročná, což se projevilo na 
pražském turnaji.  Vypadli jsme 
hned v  prvním kole play-off.  
I přes brzké vypadnutí z turnaje 
to byla pro kluky nesmírná zku-
šenost – zahrát si házenou proti 
týmům z jiných států.
Na závěr sezóny jsme se opět 
zúčastnili turnaje v Polance nad 
Odrou. Po rozpačitých výsled-
cích ve skupině se nám podařilo 
proklouznout do bojů o medai-
le. V play-off se naše hra ohrom-
ně zvedla a postupně jsme po-
razili HK Ivančice a domácí SK 
Házená Polanka. Ve finále nás 
čekal TJ Sokol Velké Meziříčí. 
Zápas jsme jednoznačně vyhráli 
a odvezli si pohár za 1. místo. 
Nejlepším brankařem kategorie 
starších žáků byl zvolen Franti-
šek Parlagi.

Sestava:
Běhal Jan, Číhal Matěj, Čunder-
le Martin, Hyánek Kryštof, Ko-
lečář Michael, Kouadio Lenny 
Josef, Látal Vojtěch, Páleník Jan, 
Papajík David, Parlagi František, 
Pravda Lubomír, Satora Matěj, 
Spáčil Václav, Spurný Antonín, 

Stejskal Štěpán, Šmída Michal, 
Tichý Ondřej, Valouch Martin, 
Vašíček Tomáš
Zifčák Martin – trenér, Prošvic 
Tomáš – asistent trenéra, Va-
louch Pavel – vedoucí týmu

Z týmu starších žáků Tatranu Li-
tovel byli vybráni Martin Čun-
derle, David Papajík, František 
Parlagi, Štěpán Stejskal a Mar-
tin Valouch, Tomáš Vašíček 
(náhradník) do výběrového 
týmu Olomouckého kraje. Bu-
dou reprezentovat litovelskou 
házenou na olympiádě mládeže.
V sezóně 2021/22 jsme dosáhli 
na mnoho úspěchů a musíme ji 
hodnotit velmi kladně. Zejména 
celkového umístění na 5. místě 
v  žákovské lize si velice vážíme 
a je to jistě odrazový můstek do 
dalších let, pro některé z  hráčů 
už dorosteneckých lig.
V  neposlední řadě chceme po-
děkovat rodičům hráčů, že celý 
tým neustále podporovali a byli 
oním osmým hráčem. Vytvářeli 
nezapomenutelnou kulisu bě-
hem zápasů na domácích, ale  
i venkovních hřištích.

Za tým starších žáků Tatranu 
Litovel trenér Martin Zifčák, 

asistent trenéra Tomáš Prošvic  
a vedoucí týmu Pavel Valouch

Hodnocení sezóny 2021/22 – starší žáci Tatran Litovel

Sportovní pozvánky
• HRY BEZ HRANIC
úterý 5. července, od 9 do 22 hod., 
Červenka
Netradiční a zábavné sportovní disci-
plíny, soutěžní klání obcí Mikroregio-
nu Litovelsko.
• O PRAVYHO KOHÓTA Z VISKE
úterý 5. července, od 14 hod., míst-
ní část Víska

Soutěž hasičů veteránů v areálu KD 
Víska. 
• TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
sobota 6. srpna od 8.30 hod., hřiště 
Chořelice
• HASIČSKÉ NOČNÍ ZÁVODY
sobota 27. srpna, od 20 hod., hřiště 
Haňovice
SDH Haňovice zve na hasičské závody.



HANÁCKÉ BENÁTKY 2022
V sobotu 11. června jsme konečně po dvou covidových letech mohli usku-

tečnit tradiční akci Hanácké Benátky. Tentokrát nám počasí přálo, tak 
si letošní 18. ročník mohli návštěvníci společně s námi užít den plný slunce, 
hudby, tance, akcí pro děti i doprovodných programů.  
Poslední léta těžká doba kultuře nepřála, o to více si ceníme všech ná-
vštěvníků, kteří nám zachovali přízeň. Lidé si zvykli kupovat vstupenky až 
na poslední chvíli, proto jsme my, pořadatelé, netušili, kolik návštěvníků 
nakonec dorazí. Bylo Vás přes 2 tisíce!!!
Mnoho z vás využilo příležitosti a vystoupalo na radniční věž nebo zkusi-
lo jízdu na lodičkách pod náměstím. Zpřístupněna byla také kaple sv. Jiří  
a všechny výstavy. ZŠ Vítězná otevřela zdarma posilovnu i bazén.
V parku probíhal od rána dětský program se spoustou her, interaktivním 
programem, klauny a výtvarnými dílnami. Nechyběly jumping trampolí-
ny, otevřeno bylo také dopravní hřiště. 
Hlavní program začal po poledni. Náměstí se začalo plnit už při prvním 
koncertu skvělé MARTY JANDOVÉ, kterou vystřídala ARGEMA, REA-
DY KIRKEN a HUDBA PRAHA. Největší úspěch u obecenstva měl TO-
MÁŠ KLUS, který na závěr akce svou energií rozpohyboval opravdu celé 
náměstí. Atmosféra byla výborná. 

Zásluhu na úspěchu akce však neměli pouze účinkující, ale všichni v zá-
kulisí, kteří nám pomáhají. Ať už jsou to mí kolegové z Městského klubu 
Litovel a TIC, všichni brigádníci, technici, zvukaři, moderátor nebo štern-
berští vodáci.  
Jsem velmi ráda, že se do doprovodných akcí zapojily také místní spolky, 
zájmová sdružení a další organizace, kterým děkuji za ochotu a spoluprá-
ci. Jde především o mažoretky, roztleskávačky, taneční kroužky a Minizoo 
DDM, latinsko-americké tance Caramba a mnoho dalších.  
Akci podpořili mediální partneři: Rádio Blaník, Rádio Čas, Rádio Haná, 
Litovelské noviny, Olomoucký deník, Olomoucký Report a Oáza. Za fi-
nanční podporu děkuji městu Litovel, Olomouckému kraji a všem spon-
zorům: Pivovary CZ Group a.s. – pivovar Litovel, KOFRA DĚČÍN s.r.o., 
Penzion Pacifik, BM Parks (Maniola Company, SE), Hopax, s.r.o., HTM 
Sport, s.r.o., Brazzale Moravia a.s., EUROPASTA SE divize Adriana a Ma-
chovský mapy s.r.o.     
Věřím, že jste si každý v připraveném programu našel něco svému srdci 
blízkého. Doufáme, že se s Vámi setkáme i u dalších kulturních akcí, které 
pro Vás pořádáme.                                                             Foto: Vladislav Urban

Za Městský klub Litovel ředitelka Bc. Hana Neumanová


