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Vážení občané, 
   bývá zvykem, že Vás vždy  
v únorovém čísle novin informuji 
o investičních akcích daného roku. 
Letos Vám tyto důležité informace 
sdělím až v březnovém čísle – dů-
vodem je, že Zastupitelstvo města 
Litovel, kde se budou tyto inves-
tiční záměry projednávat, se bude 
konat až 9. února. Nechtěl jsem 
nyní psát o věcech, které nejsou 
na sto procent jisté – jak jsem tedy 
psal výše – vše se dozvíte v příštím 
čísle a také na webu města Litovel 
v sekci Investiční akce roku 2023.

Chci Vás ale s předstihem infor-
movat o důležité dopravní akci, 
která nás za chvíli čeká. 
Dnem 13. března bude zahájena 
poslední, z  pohledu objízdných 
tras nejnáročnější, část rekon-
strukce silnice II/449. Jde o úsek 
od kruhové křižovatky v Litovli na 
ul. Olomoucká x Chořelice po že-
lezniční přejezd u pivovaru na ul. 
Palackého. Vše by mělo být hotové  

30. června. Dne 13. března se uza-
vře část od kruhové křižovatky po 
Chořelice, vjezd jen pro dopravní 
obsluhu a zákazníky benzinové 
stanice Avia. Ten, kdo do tohoto 
úseku vjede, se již ale nemůže stej-
nou cestou vrátit, musí pak dále 
pokračovat do Unčovic a po dálni-
ci zpět do Nasobůrek a Litovle. Dne  
3. dubna se uzavře část od kruho-
vé křižovatky po železniční pře-
jezd, průjezd bude umožněn na 
semafory.
Autobusová doprava bude zajiš-
těna následovně: Náhradní auto-
busové zastávky budou zřízeny 
na ul. Palackého a Svatoplukova 
– konkrétní místa budou upřesně-
na. Při I. etapě (13. 3.–2. 4.) budou 
autobusy jezdit přes dálnici D35.   
Rozvadovice budou dopravně ob-
slouženy jako minulý rok (použi-
tím točny v Rozvadovicích). 
Ve II. etapě (3. 4.–29. 4.) bude osa-
zen semafor na ul. Palackého. 
Od 30. 4. do 19. 6. stavba pustí au-
tobusy obousměrným provozem 

na Chořelice. Au-
tobusové zastávky 
budou přemístěny 
před restauraci  
a vjezd k benzino-
vé stanici, vše pod 
podmínkou, že to 
schválí dopravní 
policie. Od 19. do  
25. června bude 
úplně uzavřen úsek 

před Headem, neprojede nikdo. 
V tomto termínu se bude pokládat 
asfaltová vrstva. Úsek na Rozvado-
vice bude již otevřen. Autobusy by 
zajížděly k  provizorním zastáv-
kám v ul. Olomoucká/Svatopluko-
va, kde bude konečná. Autobusy 
od Uničova by obsloužily zastávku  
u pivovarské vlečky.
Upozorňuji však, že u některých 
zde uvedených informací může 
dojít ke změně. Informace, které 
zde nyní uvádím, jsou před ko-
nečným rozhodnutím příslušných 
orgánů.
Rozumím tomu, že se opět zvedne 
vlna nevole, ale věřte mi, že až vše 
bude hotové, tak i já si oddechnu, 
že je rekonstrukce celého průtahu 
úspěšně za námi. Jak jsme již ně-
kolikrát psali, nemuseli jsme do 
toho jít, ale s tím šlo ruku v ruce 
to, že bychom se opravené cesty 
nemuseli dočkat nikdy. Buďme 
tedy rádi, že se cesty v našem měs-
tě opravují, i přes omezení, která  
s tím souvisí.

Nyní z trochu jiného soudku.  
V jarních měsících tohoto roku 
bude dokončena realizace Pro-
jektu: Revitalizace toku Papíren-
ská voda. Již dnes mohou obča-
né vidět zdařilou úpravu tohoto 
toku. Město bude dál pokračovat 
ve výsadbě veřejné zeleně. Po re-
konstrukci komunikace v ulici 
Uničovské zde bude provedena 

výsadba nové doprovodné zele-
ně. Stejně tak se plánuje ozele-
nění nového rondelu, který zde 
vznikl v minulém roce. Menší 
projekty parkových úprav bu-
dou provedeny také v Mysle-
chovicích (za kulturním domem 
a v prostoru před nádražím). 
Na jaře bude provedena liniová 
výsadba dřevin v k. ú. Rozva-
dovice a Chořelice.  Je to první 
výraznější krok k obnově zeleně 
v krajině. Na dalších projektech 
budeme dál úzce spolupracovat 
se ZD Unčovice. Připravujeme 
další projekty v této oblasti např. 
revizi zeleně na sídlišti Vítěz-
ná nebo ozelenění cyklostezky 
mezi Litovlí a Třemi Dvory.
V letošním roce chceme dokon-
čit projekt kompletní rekultiva-
ce dobývacího prostoru v Haňo-
vicích a zpracovat projekt, který 
bude řešit rozšíření a moderni-
zaci městské kompostárny.

Viktor Kohout, starosta města

Slovo starosty

Setkání s europoslancem

V pátek 20. ledna hostila Litovel 
váženého hosta, poslance Evrop-
ského parlamentu pana Tomáše 
Zdechovského. Na programu ná-

vštěvy byla mimo jiné společná 
prohlídka společnosti EKT CZ, 
k.s. v průmyslové zóně Nasobůr-
ky, které se účastnilo vedení města 
Litovel a starosta obce Haňovice 
Arnošt Vogel. Děkujeme tímto ve-
doucímu závodu Jiřímu Buchtovi 
za zajímavý výklad o společnosti, 
která se zabývá výrobou přesných 
termoplastových dílů a modulů 
především pro domácí spotřebiče. 
V rámci setkání se hovořilo o růz-
ných tématech – např. o dotačních 
programech z EU.                           red.
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Představte se našim čtenářům.
Jmenuji se Michaela Spannbauer, 
je mi 46 let. Na ZŠ Opletalova 
jsem chodila zde v Litovli a poté 
moje cesta pokračovala studiem 
Střední zdravotnické školy v Olo-
mouci, kde jsem vystudovala 
obor všeobecná zdravotní sest-
ra. U tohoto oboru jsem dlouho 
nezůstala a po dokončení Střední 
policejní školy v Brně jsem 13 let 
sloužila u PČR v Praze. Když se 
nám narodila první dcera Kristý-
na, rozhodli jsme se přestěhovat 
za rodinou zpátky do Litovle. Po 
narození druhé dcery Elly a ma-
teřské dovolené jsem se vrátila 
zpět ke své původní profesi zdra-
votní sestry, kterou vykonávám 
s láskou dodnes. Ve volném čase 
se věnuji sportu, převážně tenisu, 

jízdě na kole, rybaření a turistice. 
Mimo sportovních aktivit patří 
k mým koníčkům cestování, čet-
ba, kultura a procházky se psem.

Do ZML jste byla zvolena poprvé. 
Jaká bude oblast Vašeho zájmu?
Po mém rozhodnutí kandidovat 
v  komunálních volbách a po 
zvolení do Zastupitelstva města 
Litovle mi byla dána důvěra 
občanů, které si velice vážím. 
Mým cílem bude se zasadit  
o Litovel jako o „zdravé město“. 
Zdravé město neznamená jen 
zdraví občanů, ale i zdravé životní 
prostředí – prostředí příjemné 
pro život. Lidé žili vždy tam, 
kde jim bylo lépe, proto bych 
se chtěla podílet na vytvoření 
takových podmínek, aby lidé 
neodcházeli. Tzn. podporovat 
dostupné bydlení a umožnit tak 
mladým rodinám zde zůstávat. 
Rozšířit pracovní příležitosti, 
zlepšit občanskou vybavenost 
města a s tím související úroveň 
dopravní obslužnosti. A z  titulu 
mé profese vyplývající zájem  
o zkvalitnění služeb zdravotní  
a sociální péče.

Sledujete českou a zahraniční 
politiku nebo jsou Vám tato 

témata ne příliš blízká? Většina 
lidí je politikou znechucena, jaký 
máte názor Vy? Co by dle Vás 
pomohlo českou politiku zlidštit, 
přiblížit občanovi tak, aby se za 
své politické zástupce nemusel 
stydět?
Českou i zahraniční politiku 
samozřejmě sleduji. Tak asi jako 
většina občanů jsem tímto do 
značné míry znechucena. Naše 
a zahraniční politika se kvůli 
aktuálním událostem (Covid 
19, válka na Ukrajině, vysoká 
inflace…) stala dle mého názoru 
nepřehledná, pro spoustu občanů 
frustrující, a to kvůli způsobu 
nakládání s  informacemi, což 
se neblaze promítá i do jejich 
osobních životů. 
Zlidštit? Přiblížit občanovi? 
Domnívám se, že by měl každý, 
občan i politik, nejdříve začít sám 
u sebe. Být schopen nést plnou 
zodpovědnost za svá konání  
a sám se nejprve snažit zamyslet 
nad tím, co a kde lze lépe udělat. 
A nemuset se stydět? V  době 
mezi prvním a druhým kolem 
prezidentských voleb bych 
nám přála, zamyslet se nad tím, 
který ze dvou kandidátů bude 
vhodnou volbou a který bude 
důstojně reprezentovat ČR, 

spolupracovat s  vládou a tím 
se podílet na narovnání vztahů  
a důvěry jak mezi občany ČR, tak 
na poli zahraniční politiky.

Jaký je Váš vztah k Litovli?
Litovel je mým domovem. Zde 
jsem se narodila a prakticky 
celý život žiji. Velice důležitá 
je pro mě rodina. Spokojenou 
rodinu považuji za svůj 
největší úspěch a jsem ráda, že 
i jí se stala Litovel domovem. 
Město obklopené lužními lesy, 
několika rameny řeky Moravy. 
Město s  bohatou historií  
a tradicí, nabízející kvalitní 
vzdělání, pestré sportovní  
a kulturní vyžití. Místo, které 
má co nabídnout.

Noví zastupitelé města se představují

Představte se našim čtenářům.
Jmenuji se Karel Zmund, mám 
69 let a od narození bydlím v Li-
tovli – stále na stejném místě 
v  našem rodinném domě. Při 
svém představování mám pocit, 
že za dobu žití a působení v Lito-
vli mě hodně lidí již velmi dobře 
zná.
Vystudoval jsem Vysokou školu 
dopravní v  Žilině, obor provoz 
a ekonomika silniční dopravy.
Po ukončení studia jsem praco-
val v Dopravních stavbách Olo-
mouc. Od roku 1990 jsem pra-
covně působil jen v Litovli – dva 
roky na Městském úřadě, posléze 
po navrácení rodinného majet-
ku, firmy obchodu s uhlím, jsem 

zde působil do roku 2009. Od 
tohoto roku jsem zastával až do 
odchodu do důchodu funkci ře-
ditele Technických služeb Litovel. 
Co se týká mých volnočasových 
aktivit či koníčků, tak to je celý 
můj život házená. Nejprve jako 
hráč, posléze přes 40 let trenér 
mládeže a současně funkcionář 
oddílu házené, z toho 25 let jeho 
předseda a nyní několik roků 
manažer oddílu. Nadále se věnuji 
té nejmladší házenkářské gene-
raci, a to dětem ve věku 6–8 let. 
Práce s dětmi mě velmi naplňuje 
a jsem rád, že se mohu podílet 
na jejich zdravém vývoji. Je pro 
mě odměnou, že ty malé špun-
ty sport baví a od rodičů cítím 
vděk za práci, kterou jim věnuji.  
A snad mě může také těšit, že za 
pár let, až dorostou, z nich budou 
noví prvoligoví házenkáři našeho 
města.

Jste dlouholetým zastupitelem 
města. Jak jste se k této funkci do-
stal, jaký byl a je Váš cíl?
Vzpomínám, jak v roce 1994, po 
oslovení bývalým starostou měs-
ta, zda bych nechtěl kandidovat 
do nového městského zastupitel-

stva, jsem na to kývnul a stal se za-
stupitelem. A vidíte, v této funkci 
jsem již osmé volební období! 
Do městské politiky jsem vstou-
pil proto, abych se mohl aktivně 
podílet na řešení potřeb města, 
jeho rozvoji ke spokojenosti ob-
čanů a současně jako sportovec 
na podpoře sportovního dění  
a jeho fungování v Litovli. Jsem 
rád, že své zkušenosti ze spor-
tovní činnosti i služeb občanům 
mohu aktivně uplatňovat i při 
jednáních zastupitelstva, které se 
těchto oblastí týkají. V součas-
nosti je to například žhavé téma 
výstavby nové sportovní haly, 
kterou samozřejmě podporuji. 
Vzhledem k  nárůstu potřeb ha-
lových sportů doufám, že po vel-
kém úsilí města se její výstavbu 
podaří realizovat.   

Před pár dny jsme volili preziden-
ta republiky. Vy sám jste byl volit? 
Jak se Vám vybíralo z tolika kan-
didátů?
Volit jsem samozřejmě byl, pro-
tože jako občan svou účastí vyja-
dřuji svůj vztah ke společnosti, ve 
které žiji. Je pravda, že tentokrát 
bylo kandidátů opravdu hodně, 

ale při svých preferencích jsem 
s  výběrem vhodného kandidáta 
neměl problém.  

Jaký je Váš vztah k Litovli?
Jak jsem se již zmínil v  úvo-
du, jsem celý život Litovelák –  
tělem i duší, čehož je důkazem  
i moje působení ve veřejných 
oblastech. Žiji zde rád, mám 
tady spoustu přátel a kamará-
dů a nedovedu si představit, že 
bych měl najednou žít jinde – to 
vše by mi velmi chybělo. Těší 
mě, když slyším od spousty zná-
mých, kteří naše město navští-
vili, že Litovel je se svou atrak-
tivní okolní krajinou krásným 
městem. 
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Stíny Litovelska

Zadržení vandalové
Dne 13. prosince v dopoledních ho-
dinách byla hlídka Městské policie 
Litovel požádána o spolupráci poli-
cisty z místního obvodního oddělení. 
Naši místní policisté totiž zadrželi pa-
chatele sprejerství ve Smetanových 
sadech, kde tito výtečníci postříkali 
barvou zdejší historický altán. 
Když na místo dorazila hlídka MP, tak 
zde již byli kolegové z Policie České 
republiky a měli u vozidla jednoho ze 
zadržených výtečníků. Toho si převza-
li strážníci a převezli jej, v rámci spo-
lupráce, na obvodní oddělení Policie 
ČR. Po chvíli dorazila i hlídka policistů 
s dalšími sprejery. Nakonec byly za-
drženy tři osoby podezřelé z tohoto 
trestného činu a všechny byly mladší 
dvaceti let. No, snad je to naučí, že 
policie v Litovli nikdy nespí.

Jeřábem utrhl semafor
Někdy je odhalení pachatele do-

pravní nehody dílem náhody. Přesně 
taková náhoda se stala 15. prosince na 
ulici Dukelské. Okolo 13. hodiny jelo po 
této ulici nákladní auto s hydraulickou 
rukou a naloženou mobilní buňkou. 
To by nebyla zase taková zvláštnost, 
ale zvláštností bylo to, že řidič a záro-
veň obsluha zapomněli úplně složit 
hydraulické zvedací zařízení a rame-
no tohoto zařízení čnělo cca 2 m nad 
celkovou výšku vozidla, které mělo  
i s naloženou buňkou přes 4 metry. 
Takže dohromady tohle vozidlo mělo 
tedy výšku přes pět metrů. Většina 
drátů a světelných zařízení je však 
nad vozovkou umístěna tak ve výšce  
4,5 metru, a tudíž muselo zákonitě dojít 
k nehodě. Tento řidič na ulici Dukelské 
doslova smetl výstražný semafor, který 
upozorňuje na výjezd požární techniky 
z místní hasičské stanice. Nehody by 
si možná nikdo nevšiml, ale přesně  
v tu dobu jel náhodou po ulici Dukel-
ské hasič v osobním služebním vozidle 

a nehodu viděl. Tohoto řidiče zastavil  
a na nehodu upozornil. Přesně v tu dobu 
a opět náhodou jela po ulici Dukelské 
také hlídka Městské policie Litovel,  
a tak bylo nákladní vozidlo odstaveno 
k železniční zastávce Litovel-Předměs-
tí, kde řidič nákladního vozidla i hlídka 
MP Litovel vyčkali na příjezd dopravní 
policie. Mezi tím profesionální hasiči 
z Litovle odklidili nebezpečné trosky 
světelného zařízení, které zůstalo viset 
na sloupu nad silnicí.
Ještě před příjezdem hlídky dopravní 
policie bylo zjištěno, že to nebyla jedi-
ná věc, kterou řidič nákladního vozidla 
poškodil. U Litovelské cukrovarny, na 
ulici Loštické, ještě strhl dráty nad 
vozovkou, které spojovaly telefony  
a internet. Celkem tak nezodpovědný 
řidič nákladního vozidla způsobil dost 
velikou škodu. Díky náhodě však bude 
škoda jak městu, tak Litovelské cukro-
varně, zaplacena z pojistky nákladního 
vozidla.

Loupežné přepadení herny
Dne 20. prosince v odpoledních hodi-
nách došlo na ulici Žerotínově  k lou-
pežnému přepadení herny Bonver. 
Okolo půl druhé odpoledne vstoupil 
do herny tmavě oděný muž a pod 
pohrůžkou násilí požadoval po obslu-
ze herny finanční hotovost. Obsluha  
v obavě, že muž výhrůžky splní, pe-
níze vydala. Neznámý muž se pak dal 
na útěk směrem ke Staroměstskému 
náměstí.
Všechny dostupné hlídky Police ČR 
i Městské policie Litovel po nezná-
mém muži pátraly, ale bez výsledku. 
Věc má v řešení krajská kriminálka.

Vážení občané, 
informujeme, že od 1. ledna 
spustila Městská policie Litovel 
své facebookové stránky, kde se 
dozvíte informace o aktuálních 
nálezech, zásazích atd. 

Městská policie Litovel

Kluziště bude v Litovli na nám. 
Př. Otakara, před Nečízem, po-
staveno 3. února a bude zde až do 
4. března. Nejde o ledové kluziště, 
ale o speciální umělou hmotu, na 
které se dá bruslit na klasických 
bruslích. Údajně je bruslení na 
této hmotě stejné jako na ledě. 
Energetická náročnost je tedy nu-
lová. Náklady na měsíční proná-
jem jsou cca 190 tis. Kč.            red.

Demografická statistika roku 2022
9 475. Tolik lidí právě žije  
v Litovli a místních 
částech. Žen je více  
4 850, mužů pak 4 625. 
Abychom dostali celkový 
počet, tak ještě musíme při-
počítat chlapce a děvčata do 
15 let. Tentokrát je počet 
téměr roven – 715 dívek  
a 714 chlapců. Průměrný 
věk je 43,66 let. Nejstarší 
občan bude mít letos 98 
let. Ptáte se, kolik dětí se 
v minulém roce narodilo? 
Celkem to bylo 88 dětí. 
Zemřelo 121 lidí. Bylo od-
dáno 60 párů. Do našeho 
města se přistěhovalo 169 
lidí, 202 se naopak odstě-
hovalo, cizinců máme 478.

Obec Děti Dospělí Suma

Březové 42 167 209

Chudobín 33 192 225

Litovel 993 5 897 6 890

Myslechovice 88 319 407

Nasobůrky 57 387 444

Nová Ves 25 163 188

Rozvadovice 66 191 257

Savín 16 118 134

Tři Dvory 38 210 248

Unčovice 58 330 388

Víska 13 72 85

Celkem 1 429 8 046 9 475

Kluziště poprvé v Litovli

SeniorTAXI – pohodlně a bezpečně
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Pan Lubomír Šik se narodil v Litovli 2. února 
1928 v rodině začínajícího obchodníka se 
střižním zbožím v Palackého ulici 886. Otec, 
který byl pokřtěný Žid, zemřel na mrtvici 
krátce před transportem na počátku války.  
V roce 1944 byla zavřena matka a doma 
zůstaly dvě nezletilé děti.
Lubomír musel jako židovský míšenec 
odejít z gymnázia do učení, po válce studia 
dokončil maturitou na strojní průmyslovce  
v Šumperku. V té době se v Litovli zakládal 
nový podnik Křižík, pozdější Tesla, kde 

nastoupil na umístěnku do zaměstnání 
a pracoval pak v různých funkcích až do 
důchodu r. 1988. V roce 1957 se oženil  
s Marií Doleželovou, tehdy vedoucí 
knihovny, pak knihkupectví na náměstí.
Jeho zájmy směřovaly do mnoha směrů. 
Byl cvičitelem turistiky, hrál divadlo, 
vedl fotokroužek, od založení působil 
ve výboru Spojeného závodního klubu.  
V závěru šedesátých let patřil mezi vedoucí 
junácké organizace.
Oba manžele postihla normalizace. Marie 
Šiková musela odejít z knihkupectví  
v Litovli do prodejny hudebnin v Olomouci, 
Lubomír Šik byl postižen v zaměstnání  
a vyřazen z veřejného života.
Až koncem sedmdesátých let směl opět 
veřejně vystupovat, pořádal přednášky  
o výtvarném umění a historii Litovle, založil 
Kruh přátel výtvarného umění (KPVU).  
V závěru roku 1989 se stal zakládajícím 
členem místní organizace Občanského fóra, 
členem městské rady, kronikářem města 
(1989–2004).
Založil Litovelské noviny a stal se jejich 
redaktorem (1990–1995). Byl také 
dlouholetým členem Letopisecké komise 
(do roku 2022), zakládajícím a od roku 
2010 čestným členem Muzejní společnosti 
Litovelska. V roce 2013 získal ocenění města 
Litovle.
Je autorem řady publikací regionální historie. 
Roku 1989 napsal knihu: 40 let výroby 
gramofonů v Litovli. Od devadesátých let pak 
vycházely další publikace: Litovelské paměti, 
100 let muzejnictví v Litovli, Litovel v datech, 
Litovel ve dvacátém století (tři díly), Litovel 
2022, Litovel 2023. Řada publikací vyšla jen  
v elektronické podobě na CD. Mimo to 
bibliofilsky vydával soukromé tisky, sbírky 

veršů a fotografií: Mozaika dní 2007, Střípky 
2008–2012, V proudu dní 2013, Doteky času 
2014, Útržky dní 2015, Pod oblaky 2016, 
To to letí a Bosá válka 2017, Vzpomínky 
napadené lýkožroutem 2018, Hanácké 
Benátky a jejich památky 2019, Osud 2019, 
Vratká pravda 2020, Zatoulané myšlenky 
2022. Všechny jsou k dispozici v knihovně 
Muzea Litovel. Svůj životní příběh byl 
ochoten sdílet a nechal jej zdokumentovat 
pro Paměť národa, své heslo už má i na 
wikipedii.

Pracovníci litovelského muzea a redakce 
Litovelských novin přejí pevné zdraví  
a ještě mnoho dalších literárních děl.

Základ příspěvku tvoří autorův vlastní 
medailonek pro publikaci Litovel 2023, která 
je věnovaná výročím v letošním roce.
                                                                             RoN

Blahopřání k 95. narozeninám litovelskému rodákovi Lubomíru Šikovi

Pozvánka na Shromáždění členů 
Muzejní společnosti Litovelska, z. s.

čtvrtek 16. února
výstavní sály Muzea Litovel

Program:
• 16.45–17.00 hodin – prezence 
• 17.00–18.00 hodin – Miroslav Pinkava známý neznámý – člen 
MSL Miroslav Pinkava se nám představí nejen jako fotograf
• 18.00–18.15 hodin – přestávka, občerstvení, možnost pro-
hlídky aktuální muzejní výstavy „Paličkovaná krajka“
• 18.15 hodin – výroční shromáždění členů MSL, zpráva  
o činnosti včetně obrazové prezentace, zpráva o hospodaření 
a zpráva revizní komise za rok 2022, plán činnosti a rozpočet 
na rok 2023, diskuse.
• krátce po 19. hodině – předpokládané ukončení akce 

Během prezence či přestávky je možné uhradit členský příspě-
vek na rok 2023 – studenti do 26 let 100 Kč, ostatní 200 Kč.
Členové, kteří jsou k datu schůze starší 80 let, jsou zproštěni 
povinnosti platit členské příspěvky.

Srdečně zve Výbor MSL.

Inzerce
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Paní Cigánková, jak jste se dostala zrovna ke 
sbírání uměleckých panenek?
Naše sbírka se začala tvořit v roce 2002, kdy 
jsem náhodou narazila na umění umělec-
kých panenek. Po dvouletém studiu tohoto 
umění se mi do rukou dostala první umě-
lecká panenka, která mě tak očarovala, že 
jsem si řekla, že pokud někdo dokáže udělat 
něco tak krásného pro radost někoho jiné-
ho, budu se snažit tuto radost předávat dál…
Umění mi bylo blízké celý život, a tak jsem 
začala postupně sbírku rozšiřovat.

Vaše sbírka je tematicky zaměřena na dětství 
– Vaše panenky jsou převážně v podobě dětí  
a miminek. Proč?
Právě toto téma umožňuje s panenkami 
pracovat dál a vložit do aranžmá a výstav 
také kus sebe sama, jinak se vlastně chlubím 
cizím peřím ☺. Začala jsem se věnovat re-
staurování starých doplňků pro potřeby dětí 
a miminek… od postýlek, kolébek, kočár-
ků přes houpací koníky, šlapací autíčka až 
po kulmování zavinovaček, také si tvořím 
dobové soupravičky či jiné doplňky dle po-
třeby jednotlivých expozic. Popřípadě vyu-
žívám darů.

Panenky vystavujete více jak deset let... 
Ano, první výstava proběhla v prosinci roku 
2012 a byla předskokanem velké výstavy  
v lednu 2013, kde se spustilo nadšení lidí  
a já nejen pocítila to, proč tohle umění mám 
sama ráda, ale také mi začaly přicházet dary 
do sbírky v podobě ,,životních“ nejen pane-
nek majitelů, také ruční práce, výbavičky pro 
miminka a podobně. Co bylo ale moc hezké 
– lidé mi začali chodit ukazovat své poklady 
a bylo jedno, jestli šlo o ženy či muže. 
V tomto roce vznikl i náš web a brzy si nadě-
lí miliontého návštěvníka, což jsme opravdu 
nečekali. Toto všechno je hnací motor pro 
další práci a cíle – neb jedna věc je, když 
sbíráte pro svou radost, druhá, když se  
s radostí podělíte. Výstavy se navíc daří dělat  
i s charitativním záměrem, a tak ještě po-
slouží dobré věci.

Minulý rok byl pro Vás dá se říci zlomovým. 
Povězte čtenářům, v čem.
Za každou výstavou je hromada práce, která 
nejde vidět. Je pravda, že bez pomoci rodiny 
a přátel, kteří nám pomáhali v době začátků, 
by se žádná výstava neuskutečnila. A proto-
že i nám roky přibývají, rozhodli jsme se, že 
se pokusíme vybudovat muzeum, abychom 
umožnili lidem větší přístup ke sbírce.
Dne 1. 1. 2020 nám byly předány klíče od 
nemovitosti, která ustoupila plánům muzea, 
a 22. 2. 2022 jsme zahájili jeho stavbu po 
vyřízení všech potřebných formalit. Dvojky 
jsme vybrali záměrně, neb nás provázejí ce-
lou dobou sbírání. 
V současné době je hotová základová des-
ka a na jaře budeme pokračovat. Stavíme 
svépomocí, i to si chci já osobně užít,  neb  
i projekt je naše dítě a chci, aby bylo splněno 
vše, co od něj očekávám... Půjde o moderní 
bezbariérovou stavbu ušitou na míru tomu-
to umění.

Prozraďte, co vše mohou návštěvníci sbírky 
vidět?
Sbírka se skládá ze tří typů panenek dle ma-
teriálu, ale u všech jde o panenky umělecké,  
a to o umění současné. Panenky realistické 
galerijní jsou z různých druhů vinylu, por-
celánové či resínové (pryskyřice). Jsou vy-
dávány pod galeriemi, a to v limitovaných 
edicích. Všechny jsou signované a mají své 
certifikáty autentičnosti, kde naleznete rok, 
jméno galerie, umělce a také počet vydané 
edice, popřípadě jestli jde o edici pro evrop-
ský či americký trh.

Na výstavě uvidíme i tzv. reborn panenky? 
Můžete vysvětlit, o co přesně jde?
Samostatnou částí sbírky je pak část s no-
vorozenci či batolaty vytvořenými techni-
kou rebornování. Jednotlivou panenku buď 
vytvoří dva umělci nebo jeden. Jde jednak  
o tvůrce kitu (soupravy končetin, hlavičky, 
popřípadě i torza tělíčka; tyto kity, pokud 
jsou vydané umělci, mají své průvodní cer-
tifikáty) a pak o rebornistu, který panenku 
,,oživí“ a vdechne jí reálné vzezření. Někdy 
zvládá umělec sám obojí a pak je jediným 
tvůrcem. Po zrebornování panenka získává  
i RODNÝ LIST, kde je vepsáno jméno, váha, 
délka, popřípadě místo a datum zhotovení, 
nechybí jméno rebornisty. Jde vlastně taktéž 
o certifikát pravosti panenky. 
V současné době se již využívá i moderních 
technologií a panenky vznikají i scanováním 
skutečných miminek, které poté vytiskne 3D 
tiskárna. Panenka je následně zrebornována. 
Novým trendem v tomto umění jsou pak 
reborn panenky ze silikonu, jež už nema-
jí klasické spoje u kloubů, ale jsou odlité  
v kuse, mívají kovové armatury v tělíčku pro 
možnost polohování a vypadají už opravdu 
jako skutečná miminka ve všech detailech.
Toto umění je velmi mladé, vzniklo zhru-
ba před čtvrtstoletím v USA a postupně se 
rychle rozšířilo do celého světa. 

Tyto panenky nemají jen umělecké využití, 
jak jsem se dočetla...

Ano. Málokdo ví, že to není jen umění jako 
takové, ale že se tyto panenky uplatňují  
i v jiných oborech. Využití mají ve filmovém 
průmyslu, v reklamním... nejedna firma na 
výrobu zdravotnických potřeb reborn mi-
minka využívá právě pro reklamy, také se na 
těchto panenkách školí záchranáři a lékaři. 
V zahraničí jde mnohdy o dokonalé trenaže-
ry, které umí simulovat různé zdravotní pro-
blémy, jež budoucí zdravotníci musí vyřešit. 
Počítač umístěný v panence pak vyhodnotí 
úspěšnost. Panenky také pozitivně pomáhají 
třeba v domovech seniorů, kde dělají společ-
nost opuštěným lidem a podobně.
Možná právě díky rozsáhlému využití se 
toto umění rychle rozšířilo i mezi běžnou 
veřejnost...

Některým lidem se tento typ umění ale příliš 
nezamlouvá...
Před deseti lety, kdy jsme začínali vystavo-
vat, to tak běžné nebylo a veřejnost i dnes 
potřebuje čas na vstřebání pocitů. Tenkrát 
toto umění doslova šokovalo. Čím víc byla 
panenka dokonalejší a reálnější, tím víc to s 
lidmi „mávalo“. Dnes už je umění veřejnosti 
hodně známé, a tak už návštěvník ví, co má 
na výstavě čekat... Přesto ještě stále vnímám 
reakce těch, kteří s uměním přichází do sty-
ku poprvé naživo. Právě kvůli pozitivnímu  
přijetí tohoto umění lidmi jsem začala tvořit 
aranžmá ,,ze života“, aby mělo šanci právě 
získat čas a bylo přijato. Všechny ty doplň-
ky a detaily, zaměření expozice dle prostor, 
kde se vystavuje, spolu vytváří určitou show, 
která má hlavně bavit. Také právě díky tomu 
mladší generaci mohu nabídnout ukázku 
toho, co už dnes nefrčí. Krásu ručních pra-
cí, poctivé práce řezbářů, kovářů či košíkářů 
a podobně, spolu s novými trendy ve světě 
hraček a doplňků pro děti. Někdo možná 
namítne, že staré s novým nejde dohroma-
dy, já ale tvrdím opak!

Přijďte se sami přesvědčit! Výstavu umělec-
kých panenek paní Cigánkové ze Štěpánova 
můžete navštívit od 7. února do 28. dubna  
v TIC Litovel. 

red.

Zveme Vás na novou výstavu uměleckých panenek do TIC Litovel
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Stalo se v Litovli
• 120 let
Syn litovelského fotografa František Vopat ml. se 
narodil v Litovli 11. 2. 1908, absolvoval litovelské 
gymnázium a odešel do Prahy na Právnickou fa-
kultu Univerzity Karlovy.
Roku 1930 pro nemoc studium přerušil a po 
roce 1931 pracoval v Moravských železárnách  
v Olomouci. Roku 1942 našel zaměstnání v Praze 
v reklamním oddělení Kolínské cikorky a čokolá-
dovny Ego. Po válce se uplatnil jako fotograf vý-
tvarník. Roku 1948 se oženil s Jiřinou Novotnou, 
měli dvě dcery, Evu a Janu.
František Vopat zachytil podoby mnoha umě-
leckých osobností, svých přátel, ale připravova-
ná publikace Česká tvář zůstala po únoru 1948 
nevydána. Knižně vyšly obrazové publikace Ústí 
nad Labem, Naše vody, Zvířata zblízka, spolupra-
coval i na dalších fotografických souborech. Patřil 
k předním výtvarným fotografům 40. a 50. let. 
Po dlouhodobé nemoci zemřel 25. 10. 1958.

• 90 let
František Nedoluha se narodil roku 1859 ve 
Fryštáku, roku 1890 přišel do Litovle z Kroměříže, kde 
byl účetním záložny. Zde z funkce vedoucího úřadov-
ny postoupil až na vrchního ředitele Rolnické záložny. 
Od počátku se zapojil do veřejného života jako jed-
natel, náčelník a starosta Sokola, činovník místního 
odboru Ústřední matice školské, předseda odboru 
Národní jednoty. Patřil k vedoucím osobnostem boje 
za českou Litovel.
Byl redaktorem nově založených Litovelských novin, 
předsedou revolučního Národního výboru v roce 
1918. Jako pohotový řečník se uplatnil při většině 
slavnostních příležitostí. Zemřel v Litovli 10. 2. 1933.

• 65 let
Dne 8. 11. 2013 byl před sokolovnou odhalen 
bronzový     pomník Gustava Frištenského, dílo so-
chaře Mgr. Jiřího Fingera. Toto dílo vzniklo díky 
neúnavné snaze praneteře slavného zápasníka 
Mgr. Zdeny Frištenské, která se dožívá 65 
let. Narodila se 13. 2. 1958 v Litovli. Po vystu-
dování PU Olomouc učila na Středním  odborném 
učilišti v Litovli fyziku  a technické předměty. Od  
1. 9. 2003 je ředitelkou obnoveného litovelského 
muzea.

Lubomír Šik

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

INZERCE

V sobotu 21. ledna odpoledne se ve vnitř-
ních prostorech muzea konala akce v duchu 
textilních řemesel a technik. Zároveň tak 
byla zahájena nová výstava s vypovídajícím 
názvem „Paličkovaná krajka“. Autorkami 
jsou členky  Spolku ručních řemesel Mo-
helnice. Náročnost paličkování představila 
členka V. Jirásková. Další členky J. Hlouš-
ková a M. Rychlíková se věnovaly strojnímu  
i ručnímu patchworku. Mohelnický spo-
lek si připravil také zpestření programu ve 
formě Módní přehlídky, kde modelky v čer-
ném daly vyniknout kráse krajek. Z jemných 
ručních prací zde předvedla I. Drábková  
z Litovle volnočasové háčkování a vyšívání. 
Krásné háčkované a pletené věci přinesla 
také L. Pavelková z Olomouce. Hanáckou 
výšivku ukázala Anna Gregorová z  Tršic, 
která se věnuje vyšívání krojových součás-
tí zejména stuh. Archaická řemesla, ruční 
tkaní na hřebenovém stávku a předení vlny 
na kolovrátku, probudila k životu Svobodná 
stráž moravskoslezská. Tkadlena Martina ze 
spolku Oldwomen (Staruchy), kterou běžně 
zastihnete v dílně na Fortu v Křelově, uká-
zala možnosti vzoru na tkalcovském stávku 
s více listy. Pod jejím vedením si návštěvníci 
zkusili přitkát pár řádků útku jednoduché 

plátnové vazby na stávku s pevným listem. 
Ojedinělou techniku vyšívání rybí šupinou 
předvedla kloboučnice paní Mazánková. 
Prostor v přízemní dílně byl již tradičně vě-
nován dětem, které tkaly na jednoduchém 

rámu, háčkovaly, přišívaly 
knoflíky nebo vyšívaly na 
plátýnko. Kromě toho si 
děti vybarvovaly polštá-
ře, což pro ně připravila 
švadlena O. Kulhánková 
ze Žďáru n. Sázavou. Ná-
vštěvnost byla sice slab-
ší než před měsícem na 
Oživlá řemesla, zato Tex-
tilní sobota přitáhla do 
muzea nové tváře, které 
zaujala právě její progra-
mová náplň.

Iveta Vaňáková, 
Muzeum Litovel

Textilní sobota přitáhla do muzea celé rodiny

Druhou letošní řemeslnou akcí bude  
18. února Masopustní sobota od 10 do 16 
hodin. Návštěvníky čeká zpracování pro-
duktů na místě, ochut-
návky teplých i stu-
dených zabijačkových 
specialit. 
K prodeji budou připra-
veny jitrnice, tlačenka, 
prejt a další produkty ze 
zabijačky. Bude připra-
veno venkovní poseze-
ní, výčep piva a nealka. 
K  zahřátí zveme ná-
vštěvníky dovnitř mu-
zea, kde si mohou volně 
prohlédnout všechny 
expozice nebo se s dět-
mi zabavit v muzej-
ní dílničce v  přízemí. 

Vstup do celého muzea bude zdarma. Těší-
me se na Vaši návštěvu!

litovelští muzejníci

Masopustní sobota ve dvoře muzea
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Knihy na tento měsíc
         
                                                  novinky v litovelské knihovně

Marie Terezie, panovnice podunajské monar-
chie, byla silná osobnost. Vynikala schopnost-
mi k  diplomacii a jako žena i matka se stala 
středem své početné rodiny. Ve společenském 
povědomí však spíše přetrvávají názory, které 
Marii Terezii jako českou královnu hodnotí ne-
jednoznačně – ztráta většiny historického úze-
mí Slezska či události související se stavovskou 
volbou vzdorokrále Karla Albrechta. Taková 
mínění se jeví jako zkreslená. Marie Terezie 
vybředla z mocenské krize počátečních let své 
vlády, územní ztráty kompenzovala územními 
zisky a důsledným plněním vladařských povin-
ností, mezi které náležely i cesty po korunních 
zemích monarchie, postupně získala respekt 
příslušníků jednotlivých stavovských obcí. Jaký 
tedy byl „jeden den“ Marie Terezie na cestách? 
Odpověď na tuto otázku lze nalézt v knize 
PhDr. Zbyňka Svitáka nazvané Návštěva Marie 
Terezie na Moravě v roce 1748.  
Publikace o rozsahu více než 400 stran se sklá-
dá z osmi základních kapitol, ve kterých jsou 
podrobně popsány příslušné souvislosti. Týkají 
se záměrů panovnice ohledně cesty na Mora-
vu, příprav císařského dvora, krajských úřadů  
i magistrátů měst vybraných k návštěvě, průbě-
hu desetidenního putování urozené společnos-
ti a jejího doprovodu na trase Vídeň – Mikulov 
– Brno – Slavkov – Kroměříž – Olomouc – Ol-
šany – Olomouc – Brno – Mikulov – Vídeň  
(s několika cestovními odbočkami) a reálií 
s ním spojených, včetně společenských i eko-
nomických (pro některé účastníky událostí 
nepříznivých) dozvuků cesty. Text knihy je 

precizně stylizován, přestože je to ryze odbor-
ná publikace, čte se jako barvitý příběh určité-
ho úseku života Marie Terezie a osob různého 
společenského postavení. Téměř autenticky lze 
nahlédnout do časů pozvolna vrcholícího ba-
roka, neboť itinerář cesty (11.–21. června 1748) 
krajinou Moravy umožňoval Marii Terezii na-
vázat významné společenské kontakty. Autor 
věcně popisuje i okamžiky jejího neformálního 
chování v horkém počasí a osobnostní profil 
panovnice se tak jeví lidským. Během četby 
publikace si lze uvědomit kouzlo neměnnosti 
„malých“ dějin a nemožnost opakování „vel-
kých“ dějin. V  prvním případě mohou být 
příklady snaha představitelů jednotlivých ma-
gistrátů o rychlé zajišťování oprav a výzdoby 
měst, pacifikaci nepohodlných osob žijících 
na okraji společnosti po dobu trvání pobytu 
císařovny, popř. jejich určitá servilita směrem 
k panovnici. Ve druhém případě nebude mož-
né spojenectví s Ruskem, jehož součástí tehdy 
byl průchod ruského vojenského pomocného 
sboru, rozděleného na tři pochodové kolony, 
územím Čech a Moravy. V této souvislosti se 
opakují i reálie „malých“ dějin – dezerce rus-
kých vojáků a udávání zběhů místním obyva-
telstvem za finanční odměnu a setkání Marie 
Terezie s  ruskými vojáky (cca 37  000 mužů) 
v Kroměříži, Olšanech a Chválkovicích (nyní 
součást Olomouce).  
Kniha obsahuje i mnoho barevných repro-
dukcí portrétů významných osobností, vedut 
měst či krajinných celků, map a plánů, které 
zvyšují její estetickou hodnotu. Výjimečné jsou 

textové přílohy 
(dokazují auto-
rovo důkladné 
studium archiv-
ních pramenů  
a literatury), je-
jichž rozsah tvoří 
čtvrtinu publika-
ce. Údaje v tabul-
kách v  souladu 
s obsahem hlavní 
části knihy pro-
hlubují informo-
vanost čtenáře. 
Lze se dovědět mnohé – počínaje trasami 
pochodu a přehledem lokalit, ve kterých byly 
dislokovány jednotky ruského vojenského po-
mocného sboru, přes seznam potravin nutných 
k pohoštění vzácné návštěvy až po podrobný 
soupis vozů císařovniny cestovní kolony…
V  době úřední komunikace na velké vzdále-
nosti, převážně prostřednictvím jezdeckých 
poslů, byla organizace této cesty Marie Terezie 
„husarským kouskem“. Nutné je vyslovit re-
spekt představitelům vídeňského dvora, krajů 
a měst na Moravě i vrchnostem tereziánské 
doby, neboť se zasloužili o zdárný průběh ná-
vštěvy panovnice a PhDr. Zbyněk Sviták proto 
mohl o této významné události poutavě napsat 
mimořádnou knihu.
Zbyněk Sviták: Návštěva Marie Terezie na Mo-
ravě v  roce 1748, ISBN: 978-80-86736-70-9, 
422 stran, Vydalo Statutármí město Brno, Ar-
chiv města Brna v r. 2022.             Stanislav Vaněk                                   

V knize Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce1748 se můžete dočíst 
i o dobových reáliích našeho města

Barbora Šťastná – Samotářky
Ludmila, Amálie, Věra. Tři ženy, které kromě 
samotářství spojuje i rodinné tajemství, z ně-
hož zná každá jenom střípek. Nejmladší Věra 
se snaží hádanku rozluštit: Proč její babička 
Ludmila nikdy nevychází z bytu? Proč se její 
matka Amálie schovává v rozpadlé usedlos-
ti? A kdo je vlastně stará Škrlandová – přízrak, 
nebo skutečná osoba? Hledání odpovědí vede 
až k jednomu dávnému létu, kdy se spustil řetě-
zec událostí, který se dosud nezastavil.

David Černý – Zapomenutá tajemství Prahy
Víte, kde se v Praze v horších časech skla-
dovaly mrtvoly na ulici? Víte, co zbylo ze 
Staroměstských hradeb a kde si je můžeme 
prohlédnout? Víte, kde je dům U Posled-
ní lucerny, v němž je ukryt základní kámen 
Prahy? Víte, jak se jmenoval kůň,  který stál 
modelem pro koně svatého Václava na Vác-
lavském náměstí? Všechno to odhalíte v kni-
ze Davida Černého.

Ludmila Vaňková – Čas voní dálkou
Historický román o přátelství, lásce, odvaze 
a touze po svobodě se odehrává v roce 1848. 

Nadějná mladá herečka Katinka Krákorová 
má mnoho ctitelů mezi studenty v Praze i ve 
Vídni a s nimi prožívá revoluční bouře, při 
nichž se monarchie otřásá v základech. Do 
Katinky se zamiluje student Vojta Náprstek  
a po porážce revoluce spolu odejdou do země 
svobodných a smělých lidí — do Ameriky…

Lenka Pastorčáková – Kandidát
Jste přesvědčeni, že volíte vámi vybraného 
kandidáta a právě jemu dáváte hlas. Ve sku-
tečnosti však volíte lidi, kterými se budoucí 
prezident obklopuje. Kandidát se totiž jen tak 
nezjevuje, ale je tvořen a přetvářen týmem 
lidí, stejně jako kterýkoliv jiný marketingo-
vý produkt. Na pozadí předvolební kampaně 
hlavy státu se rozehrává tvrdá a nemilosrdná 
hra o pomyslný trůn. Tento místy až šokující 
příběh vás rozhodně nenechá klidně spát. 

Jolka Krásná – Belinda a tajemný výlet
Belinda střídavou péči zkrátka nesnáší. Je-
den týden žije u mámy, jeden zase u táty. Má 
pocit, že není nikde doma. Její maminka Jas-
mína ji po dlouhém váhání vezme o letních 
prázdninách na tajemný výlet do krajiny 

svého mládí. Do poklidného světa, který ne-
zná mobilní telefony, internet ani televizi, ale 
zato je v něm spousta neobyčejných bytostí  
a nádherná příroda, se kterou lidé harmonic-
ky souzní. Platí tam ovšem přísná pravidla – 
kdo z tohoto světa jednou odejde, nesmí do 
něj už nikdy vkročit…

Veronika Válková – Francouzská revoluce: Jen 
krůček od gilotiny
Historička Veronika Válková ve svých kni-
hách přenáší čtenáře do skutečné, reálné 
historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé 
chvilky, zároveň se toho ale také hodně do-
zvědí. Malé městečko nedaleko Paříže žilo 
i z jara roku 1793 poklidným životem a nic 
nenasvědčovalo tomu, že ve Francii zuří 
revoluce. Setkání s nejvzdělanějšími a nej-
pokrokovějšími dámami té doby bylo sice 
zajímavé, ale, upřímně, i trošku nudné. Bára 
byla docela ráda, že se poměrně rychle ocitla 
zpátky ve své době. Jenže pak zjistila, že řadě 
jejích nových přátel hrozí smrt pod gilotinou, 
a rozhodla se vrátit, aby je varovala. Mezitím 
se však ve Francii dostali k moci jakobíni –  
a teď je to Bára, komu jde o život…                    os
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Odeznění virové epidemie  umožnilo  na-
šemu klubu realizovat bohatou aktivní 

činnost po celý rok.

První akcí v novém roce  byl zájezd do Ja-
náčkova divadla v Brně dne 17. února na 
operu Madam Butterfly. Následoval vý- 
šlap za pěkného počasí pod vedením Věry 
Spurné po trase Příkazy – Litovel, kterého se 
účastnilo 14 členů; ušli celkem 14 km.
Dne 31. března proběhlo tradiční vítání 
jara za přítomnosti 89 členů. V  programu 
vystoupily děti MŠ Čihadlo s  písničkami 
a říkadly. Pěkné bylo vystoupení děvčat ze 
Slatinic s  tanečky a lidovými písněmi. Na-
šimi hosty byly ředitelka Městského klubu  
Bc. Hana Neumanová a předsedkyně KRS 
OLK Milena Hesová. Za dlouholetou čin-
nost ve výboru samosprávy bylo poděková-
no J. Köhlerové, M. Faltusové a M. Fendry-
chovi.
V dubnu se senioři se seznamovali s funkce-
mi chytrého telefonu i technikou velikonoč-
ních ozdob. V tomto jarním měsíci se účast-
nilo 49 členů zájezdu do termálů ve Velkých 
Losinách a proběhla turistická akce ze Zá-
břehu do Hoštejna až ke zřícenině  hradu.
Dne 3. května pořádal  klub opět zájezd do 
Velkých  Losin, 11. května pak p. Fendrych 
zajistil organizaci cyklovýletu  z Červenky 
na Střelice – Nový Dvůr – Sobáčov a Lito-
vel. Lepší počasí jsme si nemohli přát. Dne  
12. května se konala beseda s p. Skálou na 
téma Novinky v pravidlech silničního pro-
vozu s  účastí 35 členů klubu. Od 16. do  
20. května se uskutečnil zájezd do lázní Bük-
fürdő v Maďarsku (49 seniorů).                           
Dne 2. června celkem 12 turistů ušlo v okolí 
Sv. Kopečku 13km trasu Lošov – Radíkov. 
Dále navštívili baziliku Panny Marie.
Ve dnech 8.–10. června jsme pořádali zájezd 
do přírodního divadla s otáčivým hledištěm 
v  Českém Krumlově na muzikál Divotvor-
ný hrnec. První den byla prohlídka hradu 
Pernštejn a ubytování ve Svachově  Lhotce. 
Druhý den odjezd do Českého Krumlova, 
prohlídka zámku a města. Třetí den indivi-
duální prohlídka Českých  Budějovic, od-
jezd na zámek Červená Lhota a potom ná-
vrat domů. Účast 48 členů.
Táborové školy v  Čekyni pořádané KRS se 
zúčastnilo 6 seniorů.
Pan Fendrych zorganizoval 23. června cy-
klovýlet v délce 30 km z Litovle do  Lhoty, 
Hynkova, Horky nad Moravou – lovecká 
chata  a zpět  (účast 9 cyklistů).
Krajská rada seniorů pořádala 2. července 
zájezd do polského Otmuchova na květi-
nové dny. Průvodkyně s námi prošla místní 
památky a seznámila nás s  historií města. 
Na výstavě jsme si nakoupili pěstitelské pro-
dukty dle zájmu. Účast 45 seniorů.
Velkou akcí byly Krajské sportovní hry seni-
orů konané dne  18. srpna. Soutěžilo 52 pě-
tičlenných družstev a naše družstvo ve slo-
žení  J. Čamek, J. Dolák, L. Anton, K. Poučová  
a J. Kellnerová se umístilo na skvělém  
3. místě. Deset našich členů pomáhalo 

jako rozhodčí a organizátoři.
Dne 23. srpna zorganizovala  
V. Spurná  pěší turistiku po 
trase Hačky – Bohuslavice,  
12 turistů  ušlo 16 km.
Na konci prázdnin se 30. srp-
na pořádaly 6. sportovní hry 
Seniorklubu v  Litovli na hřiš-
ti ZŠ Jungmannova. Soutěžilo 
28 seniorů v  osmi discipli-
nách. Vítězové v soutěži mužů:  
J. Čamek, K. Kellner, J. Slaný. 
Vítězky z řad žen: J. Kellne-
rová, M. Koupilová, K. Po-
učová. Nejstarším mužem byl  
V. Šmoldas, nejstarší ženou L. Šmoldasová.
Ve dnech 31. srpna–5. září zajistila J. Köhle-
rová zájezd do Vysokých Tater – účast  
50 turistů. Naše dvě družstva se zúčast-
nila  9. září Zábřežského sedmiboje. Ze   
23 družstev tým ve složení J. Čamek, J. Dolák,  
L. Anton, K. Poučová a J. Kellnerová ob-
sadil 1. místo a druhé družstvo ve složení  
J. Slaný, B. Berka, M. Rozman, M. Koupilová,  
M. Rozmanová se umístilo na 13. místě. 
Dobrá organizace a příjemné prostředí.
Celkem 47 členů klubu navštívilo hrad 
Šternberk a po obědě Pradědovu galerii  
u Halouzků v Jiříkově.
Na jednání výboru Seniorklubu dne  
11. října oznámil předseda L. Faltus svou 
rezignaci na funkci ze zdravotních důvo-
dů. Svoji rezignaci ze zdravotních důvo-
dů oznámila také M. Faltusová. Na radu 
města byl předložen návrh nového složení 
výboru – komise rady. Novými členy jsou  
Ing. Z. Potužák a V. Spurná.
Ve dnech 21.–22. září jsme přivítali návště-
vu seniorů z družebního města Revúca. Na 
programu byla návštěva pivovaru, výstup na 
radniční věž, Muzeum harmonik, městské 
muzeum, beseda v  naší klubovně. Celkem 
přijelo 31 osob – členové protifašistických 
bojovníků a seniorklubu.
Olomoucký kraj pořádal 27. září zájezd do 
Zlatých Hor v  rámci seniorského cestová-
ní. Celkem 49 účastníků navštívilo městské 
muzeum s expozicí hornictví a ukázkou mi-
nerálů, zlatokopecký skanzen, ukázku stře-
dověkých vodou poháněných strojů. Lze si 
vyzkoušet rýžování zlata. Na závěr návštěva 
poutního místa  Maria Hilf.
Mezinárodní den seniorů 29. září  jsme osla-
vili koncertem s názvem Podskalák. Členo-
vé Moravského divadla Olomouc přednesli 
písně ze stejnojmenné operety. Přítomno  
130 osob.
V měsíci říjnu  proběhl výšlap v okolí Bou-
zova, zájezd do Velkých Losin a KRS pořá-
dala dne 18. října celostátní soutěž  Babička 
roku 2022, na jejíž organizaci se podíleli  
i naši členové. 
Dne 27. října schválila rada města nový 
výbor Seniorklubu ve složení: Z. Potužák,  
J. Köhlerová, M. Fendrych,  V. Hojgrová,  
Z. Čamková, J. Jedličková a V. Spurná.
Dne 21. listopadu se uskutečnila vánoční 
prohlídka historické Olomouce – prohlídku 

s výkladem provedla V. Spurná.
Předvánoční setkání členů Seniorklubu na 
Koncertním sále se konalo 24. listopadu. 
Hosté – vedení města a ředitelka Městského 
klubu Litovel. Na programu bylo vystoupe-
ní dětí z MŠ Čihadlo, vystoupení děvčat ze  
Slatinic. K  tanci a poslechu hrála a zpívala 
p. Hesová s manželem. Proběhlo zde ofici-
ální poděkování odstupujícímu předsedovi  
L. Faltusovi a jeho ženě M. Faltusové.
Dne 1. prosince proběhla ve 13 hodin v sídle 
Seniorklubu přednáška k situaci v energeti-
ce  Senioři braňte se. Vánoční posezení v síd-
le Seniorklubu se soutěží v pečení se konalo 
15. prosince. Děkujeme členkám, které do-
nesly své biskupské chlebíčky. Tři nejlepší  
cukrářky byly odměněny: 1. místo M. Roz-
manová, 2. místo Z. Čamková a 3. místo  
J. Kellnerová.
Naši bohatou činnost jsme uzavřeli 27. pro-
since zájezdem do divadla Olomouc na ope-
ru Nabucco.
Zvláštní poděkování v  časopise Moravský  
senior vyjádřila předsedkyně KRS člence 
předsednictva KRS a místopředsedkyni lito-
velského Seniorklubu paní Jaroslavě Köhle-
rové, která zajišťuje pobytové zájezdy pod 
značkou KRS.
Seniorklub Litovel oslaví v tomto roce své  
15. výročí. Svou činností obohacuje život  
seniorů, přispívá k aktivnímu životu občanů 
města. Děkujeme vedení města za podporu 
klubu. Velké poděkování patří členům výbo-
ru za organizování akcí a spolupráci s KRS 
Olomouc.
Veškeré informace o naší činnosti najdete 
na webových stránkách www.litovel.eu/cs/
mesto/socialni-sluzby/seniorklub/.

V příštích týdnech  nabízíme tyto akce: 
✳ 1. 2. beseda s  promítáním o maďarském 
městě Sárvár – p. Hojgr    
✳ 14. 2. zájezd do termálů Laa an der Thaya 
– pořádá KRS
✳ 15. 2. zájezd do MD Olomouc – činohra Ma-
non Lescaut
✳ 22. 2. beseda s promítáním o Anglii, Skot-
sku a Irsku – Ing. Potužák

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Zdeněk Potužák, 
předseda Seniorklubu Litovel
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V prosincovém čísle našich novin 
jsme představili první danajský dar, 
kterým sice byla ukončena trojská 
válka, ale obdarovaným přinesl 
zároveň zkázu. Příběh o osudu Tróje 
je mnohovrstevnatý podle osudů 
hlavních hrdinů. Dnes vybereme 
jen dva z počátku celé tragédie  
a  ukončíme přirovnáním.
Jak jsme již dříve uvedli, řečtí bohové 
neustále ovlivňovali životy lidí, vynášeli 
sudby ne vždy s dobrým koncem. 
Jejich ,,mezibožské" vztahy také nebyly 
vždy harmonické, a podle legendy byly 
vlastně příčinou této války. Na Olympu 
se totiž konala svatba krále Pélea  
s mořskou vílou Thesis, což byla vhodná 
příležitost k setkání všech bohů, až na 
jedinou výjimku. Pozvána nebyla Eris, 
bohyně sváru. Přišla tedy bez pozvání, 
ale s touhou se pomstít. (Obdobně na 
tom byly naše sudičky, doplatila na to 
Šípková Růženka.) Eris napsala na zlaté 
jablko ,,Té nejkrásnější" a hodila je mezi 
tři nejvlivnější bohyně: Héru, Afrodité 
a Pallas Athénu. Každá z nich okamžitě 
po něm sáhla a v tu chvíli rozpoutala se 
hádka jako mezi lidskými trhovkyněmi. 
Nabyla na takové intenzitě, že všechny 
tři žádaly samotného vládce, aby je 
rozsoudil. Byl to ožehavý problém; 
Héra byla jeho žena, Athéna dcera. 
Moudře tedy nechal rozhodnutí na 
jiných, ale nikdo z bohů si nechtěl 
znepřátelit žádnou z tak významných 
bohyň. Tak padlo rozhodnutí, že 
rozkacené bohyně rozsoudí prostý 
pozemšťan, pasáček ovcí. Byl vybrán 
mládenec Paris, který pásl stáda na 
hoře Ídě nad Trójou. (Neplést s Ídou 
na Krétě, ta patří k jinému příběhu.) 
Proč Zeus určil za soudce jeho, ze 
vzdáleného kraje, když pod Olympem 

bylo takových prosťáčků dost? Byl to 
Paridův osud. Paris byl synem krále 
Tróje, Priama. Jeho příchod na svět 
provázela zlá znamení, která vyústila  
v krutou věštbu; že tento chlapec bude 
klíčovou postavou vzniku trojské války 
a příčinou zkázy rodného města. Když 
se narodil, radili věštci králi, aby ho zabil, 
dokud je čas. To ale otec nedokázal  
a přes odpor matky ho odložil v horách. 
Dítě však nezemřelo, postarala se  
o něj medvědice, později ho k sobě vzal 
a vychoval pastýř. O tom všem neměl 
mládenec ani potuchy. Žil klidným 
životem až do osudného dne, kdy se mu 
zjevily tři krásné ženy se zlatým jablkem 
a žádostí o rozřešení svého sporu. Héra 
mu slibovala moc a bohatství, Athéna 
slávu, moudrost a vítězství v bojích  
a Afrodité lásku nejkrásnější ženy světa 

– Heleny. Že však ta je už vdaná, neřekla. 
Parida nelákaly bitvy, bohatství ani 
sláva, ale láska krásné ženy? To ano. Tak 
dostala jablko Afrodité a osud Tróje 
byl zpečetěn. Jablko sváru splnilo svůj 
úkol. Bohyně mu nyní vyjevila jeho 
pravý původ a řekla, aby se zúčastnil 
her, které pořádá jeho otec, vyhrál je  
a dal se poznat. Stalo se. Na královském 
dvoře zavládlo zděšení, jen matka 
byla šťastná, že se jí vrátil oplakávaný 
syn, a nic nedbala na varování. Řecká 
mytologie však praví, že osudu utéct 
nelze.
Paris se ale dlouho nezdržel. Poháněla 
ho touha po slíbené krásné Heleně. Již 
věděl, že je provdaná za spartského 
krále Meneláa, ale byl rozhodnut o 
její lásku bojovat. Do Sparty dorazil 
právě když se tam konala literární 
soutěž poetů na určené rýmy: 
věrnost je ctnost a přijde host. Paris 
se jí zúčastnil jako obyčejný pasáček  

a k velké nelibosti místních urozených 
soutěžících ji vyhrál výmluvnými verši. 
Věrnost je jedinečná ctnost,/ dokud 
pěstují ji on i ona,/ když do domu však 
přijde host,/ stává se pak, že věrnost 
není doma.  Do Heleny se zamiloval, 
přiznal se, kdo doopravdy je, a Afrodité 
zařídila, aby jeho city byly opětovány. 
Ale co manžel? Dalšími intrikami dostal 
vzkaz, že má odjet v jisté záležitosti na 
Krétu. Nerad opouštěl svou mladou 
ženu, nařídil však, aby se o hosta řádně 
starala a splnila mu každé přání. Jak už 
víme, Paridovi s potěšením vyhověla  
a následovala ho do Tróje.
Pamětníci si možná vzpomenou, že 
tuto část příběhu zpracoval Jasques 
Offenbach ve své slavné operetě Krásná 
Helena, uváděné v televizi v r. 1973. 
Přestože provedení bylo černobílé, 
příznivci operety si přišli na své. Dnes 
bychom se možná nad některými 
scénami pousmáli, krásné melodie, 
vtipné texty i herecké obsazení to 
vyvážily. (Árii Paridova soudu měl ve 
svém repertoáru i Karel Gott.)
Nyní bychom mohli tuto část trojské 
války ukončit, ale slíbili jsme ještě 
,,přirovnání", které zanechala ženám. 
Jak jsme minule uvedli, války se, ač 
nerad, účastnil i král Ithaky Odysseus; 
opouštěl mladou ženu Penelopé  
a malého synka. Po desetiletém válčení 
se nedočkavě vydal na cestu domů. Ale 
jak bylo tehdy u bohů zvykem, nebylo 
mu přáno. Musel vykonat další hrdinské 
činy, odolávat svodům krásných nymf, 
a roky plynuly. Penelopé zatím věrně 
čekala a pod různými záminkami stále 
odmítala nápadníky, kteří měli zájem 
hlavně o trůn. Svého milovaného 
Odyssea se dočkala téměř po 20 letech. 
Tímto tedy končíme další část příběhu 
trojské války.
Jablko sváru – spor, který začíná 
nenápadně a může končit až  
u soudu. Rozhádaní sousedé pro větev 
přesahující přes plot, spory o dědictví, 
kdy se rozhádají celé rodiny.
Paridův soud – velmi těžké  
a choulostivé rozhodování mezi více 
možnostmi.
Věrná jako Penelopé – toto přirovnání 
se již tak často neslyší. Užívaly 
ho ponejvíce dívky v souvislosti  
s vojenskou službou svých mládenců, 
ženy, které měly muže na montážích 
nebo na cestách. Když některá 
nechtěla jít s kamarádkami na zábavu, 
často slyšela toto přirovnání v různých 
variantách: ,,Nebuď jako Penelopé", 
,,Nejsi přece Penelopé", nebo ,,Neseď 
doma jako Penelopé".

Text: M. Hrubá, kresba: P. Linduška

Víte, co to je...? Jablko sváru a Paridův soud
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Tož máme zas novyho prezidenta. No 
tak sláva, je fajn, že sme se domlovile   
a podařelo se nám ho demokraticke zvolet. 
Většena národa řekla, že chce toť teho, 
tak ho máme a basta fidli. A včel bodem 
jenom dófat, že splni svy slebe, keréch v té 
předvolebni kampani nebelo málo. E dež 
abech řekl pravdo, já sem tem prohlášenim 
moc nehověl a nerozoměl. Ale Božka řekla: 

„Včel poď a zvolime si svyho kandidáta, 
kerymo névic věřime. A běda, ešle do urne 
vhodiš inyho, než já!“ prohlásela sténě 
demokraticke, jak probihala celá ta kampaň. 
A tož sme šle a vhodile sme do urne svuj léstek. 
A já sem skotečně dal do obálke teho stényho 
člověka jak Božka, e dež sem nepředpokládal, 
že be si to třeba nejak zkontrolovala. Přece 
se mně nemuže za plentó divat přes rameno, 

abe mě mohla dež tak praštět přes prste, 
to be komisa nemohla ani dovolet. Tak  
o nás zvitězela partnerská duvěra nad lžó  
a nenávisťó. To všecko je v pořádko. Co mně 
ale trocho vrtalo hlavó a vlastně mně to vrtá 
furt, je takové pocit, že v té slavné kampani, 
na keró padlo hroznéch miliónu koron, 
nebelo až zas tak všecko košér. „Božka“, 
povidám své nédražši manželce kerése večir 
o televize, „slešelas, co včel vekládajó o tech 
předvolebnich pruzkumech? Mně se to 
nelébi.“ „No ja, šak seš orépané. Co se tě zas 
nelébi? Jož sem si zvekla, že komentoješ jak 
Borhyová koli oče, že névětši české vlastenec 
je Japonec a Máte slovo s Jilkovó je pořad 
pro blbce, protože se tam sice propirajó 
závažny témata, ale nikdá se nic neveřeši, 
akorát se všeci překřekojó a ta moderátorka, 
kerá je oblečená, jak dež oteče z vehlašováni 
Oskaru, do teho kdáká. Tak co zas máš?“ 

„Viš, Božka, mně se nelébi, že se vubec dělajó 
te pruzkume. Viš o co de? Pulka národa, 
kerá je zvědavá, jak volbe dopadnó, sedi 
na gaučo a hledi na te ankete a zjisti, že  
z deviti kandidátu só tři, keři majó nejakó 
šanco se o to prezidentsky křeslo otkat.“ 
Všimnite si, že nikeho nemenojo, protože 
ono to plati o všeckéch kampani. „No a tém, 
že je nám kémse řečeny, že jenom tito tři 
majó šanco, tož tech šest vubec nemosime 

volet. Tém se přece, Boženko, notně mosi 
ovlivnit většena voliču! Řekni mně, proč 
bech já neměl jit a vhodit do urne klidně 
teho névětšiho autsajdra, keré sice je  
v anketě posledni, ale mně vehovoje névic! 
Dež si jenom pulka voliču řekne, že bode 
volet z tech třech, tak vlastně odsódi tech 
šest zbeléch k odchodo bez pocte dom.  
A to jenom kvule mediálnimo zveřéněni 
vésledku jakyhose vézkomo. Kdo vlastně 
dělá toť te pruzkume? Neřiké mně, že jenom 
nezávisly agenture. Co dež mám třeba já 
zájem na tem, abe na trun sedl Josef Novák 
a podle teho si najmo agenturo, kerá se 
zeptá stovke ledi, kerém se dá pětistovka 
za to, že řeknó, že be volele Nováka? Pak to 
postim do telke, ovize to šest miliónu diváku 
a neštěsti je hotovy. Pepa je prezident, e dež 
jenom já vim, že je to podplacené idiot, keré 
mně zařidi moře věci, kery já potřebojo. Tak 
to se mně, milá moja Božka, nelébi.“ Božka 
na mě hledi tak trocho kalnéma očema  
a kéve hlavó: „Viš co, Joro? Co debesme 
našle nejakyho dobryho, postaršiho, 
hodnyho pana dochtora? On be tě prohlidl, 
zeptal be se tě na pár věci a zasé besme šle 
dom. Vzal be sis nejaky patáčke a za pul 
roko bes bel zasé ve své kuže.“ Co sem měl na 
to řict? A co meslite ve? Fakt so na nerve?                    
                                                                              Jora

JÔra a Božka ÔvadijÔ: Prezidentsky volbe

Společnost EKT GmbH & Co. KG se 
sídlem v  německém Bad Salzufle-
nu je výrobce precizních termo-
plastových produktů používaných 
převážně v domácích spotřebičích. 
Lisování plastových dílců předsta-
vuje náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, frézo-
váním, svařováním a montáží skupin pro domácí spotřebiče. 

Pro plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně  
a zaměstnance na následující pracovní pozici:

Dělník/-ice
Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí–pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 
Nabízíme:
✳ zajímavé mzdové ohodnocení
✳ měsíčně vyplácené prémie za individuální výkon a šrotace
✳ 25 dní dovolené
✳ stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
✳ každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (6 % mzdy)
✳ příplatky za směnnost nad rámec zákona 
✳ smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
✳ možnost kariérního růstu
✳ čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na e-mail: prace@ekt.tech.
EKT CZ k.s., Víska 42. Tel.: 583 361 020, www.ekt.tech.

INZERCE
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2
• 5. 1.–17. 2.     SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VYSOČINY
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., 
vstupné dobrovolné.
Výstava obrazů, fotografií a plastik.

• středa 1. 2.     DANIEL HŮLKA, RECITÁL
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 390 Kč, na místě 440 Kč.
Největší hity z muzikálů za doprovodu klavíru.

• 7. 2.–28. 4.,   VÝSTAVA UMĚLECKÝCH PANENEK
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava panenek ze soukromé sbírky manželů Cigánkových ze Štěpánova.

• čtvrtek 9. 2.     NORMÁLNÍ DEBIL – DENÍK PUBERŤÁKA ANEB MÉ DĚTSTVÍ 
V SOCIALISMU
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 400 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení, hrají: David Suchařípa, Lenka Zbranková, Zbigniew Kalina, 
Veronika Čermák Macková / Jana Ondrušková.

• úterý 14. 2.    ORBIS TRIO A JIŘÍ PINKAS Z BENNEWITZOVA KVARTETA
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 150 Kč.
Vystoupí: Petra Brabcová – housle, Petr Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin – 
klavír, Jiří Pinkas (jako host – viola).

• pondělí 20. 2.    MOTANI: DRAVÁ AMAZONIE
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/ žák.

Nejnovější pásmo fotograficko-filmové projekce Kateřiny a Miloše Motani, uzpů-
sobeno pro školní družiny.
 
• pondělí 20. 2.    MOTANI: DIVOKÝ MADAGASKAR
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč.
Lemuři, chameleoni, gekoni, žáby, fosa, velryby, deštný prales, rýžová pole, mo-
hutné baobaby, suchý opadavý les, trnitá buš, zlato, safíry, zebu, veselý pohřeb, 
úžasní Malgaši se srdcem na dlani a mnohem víc s Kateřinou a Milošem Motani ve 
fotograficko-filmové projekci.

• 23. 2.–24. 3.     LITOVEL A OKOLÍ OBJEKTIVEM MÉHO MOBILU
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., 
vstupné dobrovolné.
Výstava fotografií pana Miroslava Pinkavy, vernisáž se koná 22. 2. v 17 hod. 

• čtvrtek 23. 2.     JAK SE DĚLÁ ŠOUBYZNYS
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
Petr Jablonský a Nikola Votrubová v zábavné show.

PŘIPRAVUJEME: 
  6. 3. FILUMENA MARTURANO (divadelní představení)
  7. 3. ZÁZRAČNÉ ÚČINKY ÉTERICKÝCH OLEJŮ (setkání s MUDr. Hanou Váňovou)
  8. 3. ŠVESTKA (Divadlo Járy Cimrmana)
30. 3. QUEENMANIA (koncert)

Změna programu vyhrazena. 

Operní a muzikálový 
zpěvák Daniel Hůlka 
rozezní svůj basbary-
ton v největších hitech 
své kariéry i v téměř 
zapomenutých písních. 
S doprovodem klavíru 
zavzpomíná také na své 
muzikálové role, a to jak 
v sólových skladbách, 
tak i v duetech. Jako 
hosté vystoupí Veronika 
Savincová a Jiří Březík –  
v alternaci Martin Rada. 
Daniela Hůlku jeho pří-
znivci můžou často vidět 
jak na koncertních pódi-
ích, tak i v divadelních předsta-
veních. V současné době hraje  
a zpívá hned v několika výprav-
ných muzikálech. Stejně jako 
před lety, tak i dnes opět exce-
luje jako hrabě Drákula ve stej-
nojmenném muzikálu Hudeb-
ního divadla Karlín. Diváci jej 
mají možnost vidět rovněž v roli 
Caesara v muzikálu Kleopatra  
a také v roli Aramise v muzikálu 
Muž se železnou Maskou v Di-
vadle Broadway. Daniel Hůlka 

koncertuje po celé České a Slo-
venské republice. Za svou kari-
éru získal mnoho ocenění, vy-
stupoval také v  nejedné operní 
roli a vidět jsme jej mohli v po-
hádce Z pekla štěstí jako Bram-
base. Recitál můžete navštívit ve 
středu 1. února od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny v  Litovli. 
Vstupné v  předprodeji 390 Kč, 
na místě 440 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel.

MK

Recitál Daniela Hůlky
Orbis trio bylo založeno v 
roce 2008. Všichni jeho členo-
vé jsou laureáty mezinárod-
ních soutěží a mají za sebou 
řadu zkušeností. Jsou to Petra 
Brabcová – housle, Petr Ma-
líšek – violoncello a Stanislav 
Gallin – klavír. Trio se velmi 
rychle zařadilo mezi nejúspěš-
nější komorní soubory nejen  
v České republice, ale i v evrop-
ském měřítku, když se během 
roku 2009 stalo laureátem čtyř 
mezinárodních soutěží. V roce 
2010 bylo odbornou porotou 
zvoleno nositelem prestižní 
Ceny Českého spolku pro komor-
ní hudbu. Velkou inspirací byly 
pro trio soukromé lekce u mis-
tra Josefa Suka. Své zkušenos-

ti prohloubilo Orbis trio také 
konzultacemi u dalších vynika-
jících umělců, jakými jsou Ivan 
Klánský (Guarneri trio), Václav 
Bernášek (Kociánovo kvarte-
to), Daniel Veis (Pražské trio) či 
Ivan Moravec. Orbis trio nahrá-
vá také pro Český rozhlas. Jako 
host s triem vystoupí Jiří Pinkas 

z Bennewitzova kvarteta, 
který zahraje na violu. 
Koncert v  rámci KPH 
můžete navštívit v  úterý 
14. února od 19 hodin 
v  Koncertním sále MK 
Litovel. Vstupné 150 Kč. 
Vstupenky zakoupíte 
v TIC Litovel.

MK

Koncert souboru Orbis trio 
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Divadelní hra Nor-
mální debil vznikla na 
motivy stejnojmenné 
knihy Roberta Bella-
na. Je to retro kome-
die, kdy základem vy-
právění jsou příhody  
z autorova dětství pro-
žitého v socialistic-
kém Československu. 
Během večera plného 
humoru, nadsázky  
i nostalgie se ocitne-
me spolu s hlavním 
hrdinou – známým 
průšvihářem Norber-
tem Intribusem – na-
příklad v socialistické 
domácnosti, ve škole, 
na fotbalovém hřišti, 
u splavu, v nemocni-
ci, nebo třeba i překvapivě na 
sexuálním večírku. Nedílnou 
součástí inscenace je dobová 
„pop music“, vysílání Česko-
slovenské televize a odborný 
pohled na psychický vulkanis-
mus. Divadelní přestavení, kde 
hrají David Suchařípa, Lenka 
Zbranková, Zbigniew Kali-

na, Veronika Čermák Macko-
vá/ Jana Ondrušková, můžete 
vidět ve čtvrtek 9. února od  
19 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny v  Litovli. Vstupné v  před-
prodeji od 400 Kč zakoupíte  
v Turistickém informačním 
centru Litovel. Těšíme se na Vás!                                                      
                                                       MK

Říká se, že Mada-
gaskar je zbytek 
dávného tajupl-
ného potopeného 
kontinentu Lemu-
rie. Červený ostrov 
je domovem rost-
lin a zvířat, které 
nikde jinde nena-
jdete. Ve větvích 
mají své rejdiště 
lemuři s kožíškem jak plyšáci 
a tlapkami jako samet. Za svou 
kořistí se plíží fosa. Najdete tady 
deštný prales, mangrovy, koko-
sové palmy, banánové plantáže, 
rýžová pole, mohutné baobaby, 
suchý opadavý les i trnitou buš. 
Lidé na Madagaskaru jsou velmi 
chudí, pracovití, veselí a nesmír-
ně srdeční.
Tentokrát vás Kateřina a Miloš 
Motani zavedou na fascinující 
ostrov. Madagaskar prozkou-
mají od východu na západ a od 
severu na jih. Obklopí je podiv-
ný zvířecí svět a neméně úchvat-
ná vegetace. Osmdesát procent 
rostlin a zvířat se totiž vyskytuje 
pouze tady. Nejprve s nimi za-
vítáme do parku Arcandia, kde 
žije mnoho druhů lemurů, „nej-
ošklivější“ zvíře na světě aye–aye 
a v husté vegetaci se ukrývají 
chameleoni všech velikostí, ge-
koni, hroznýši a pestrobarevné 
žáby. Poplavíme se k bývalému 

pirátskému ostrovu St. Marie, 
kde se v zátoce zdržují velryby  
a na západním pobřeží dominu-
jí ohromné baobaby. V rezerva-
ci Kirindy se cestovatelé vypra-
ví na noční výpravu za velmi 
vzácným druhem potkana. Ov-
šem pozor, hustým lesem slídí 
i podivná psokočka fosa! Poté 
se vydáme na dalekou a nároč-
nou cestu do oblasti Tsingy de 
Bamaraha. Budeme se proplétat 
skalním labyrintem, šplhat po 
ostrých vápencových špičkách  
a prodírat se divokými jeskyně-
mi. Uvidíme trnitou buš plnou 
těch nejpodivnějších rostlin  
a lemura kata a úžasné Malgaše. 
Ocitneme se také mezi pravými 
zlatokopy a mezi hledači safírů.
Všechno tohle, ale ještě mno-
hem víc, můžete vidět ve foto-
graficko-filmové projekci man-
želů Motani v pondělí 20. února 
od 18 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny.                                          MKOd 23. února do 24. břez-

na budete moci navštívit 
výstavu pana Miroslava 
Pinkavy ve Výstavní síni 
Městského klubu Litovel. 
Výstavu fotografií tento-
krát focených pouze na 
mobilní telefon zahájí-
me vernisáží ve středu  
22. února v 17 hodin.
Pan Miroslav Pinkava se 
narodil roku 1943 v Ješo-
vě, malé vesnici u Litovle. 
Fotografií se začal zabývat 
již v roce 1958 v rámci stu-
dia na Střední průmyslové 
škole jemné mechaniky  
a optiky v Přerově. Od roku 
1970 žije v Litovli, kde je 
po celou dobu členem lito-
velského fotoklubu. V 80. letech 
absolvoval dvouletou Okres-
ní školu výtvarné fotografie  
v Olomouci. Během let používal 
řadu fotoaparátů na kinofilm  
a v současné době se snaží vyu-
žívat mimo Nikon F80 i Nikon 
D90 s objektivy od f=28 mm až 
po f=300 mm. Vyzkoušel téměř 
všechny fotografické žánry. Dří-
ve v jeho tvorbě převažovala re-
portáž, dnes fotí hlavně, mimo 
jiné i při cestách do zahraničí, 
krajiny a krajinný detail. Kon-

cem 80. let začal zhotovovat 
fotografie určené pro užití  
v interiéru, převážně v barvě 
sepie. V současné době se s tě-
mito fotografiemi můžete setkat  
v galeriích ve Valašském Meziří-
čí, Přerově a v Praze. Protože byl 
21 roků aktivním členem Sdru-
žení výtvarníků Karlova mostu 
v Praze, dostaly se jeho fotogra-
fie Prahy prostřednictvím turis-
tů opravdu do celého světa.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

MK

Zcela nová zábavná show 
plná převleků, písní, dialo-
gů a scének zavítá ve čtvrtek  
23. února od 19 hodin do Vel-
kého sálu Záložny v Litovli. 
Nejlepší český imitátor, bavič  
a herec Petr Jablonský vás zve na 
zbrusu novou zábavnou show, 
ve které se objeví celá plejáda 
známých osobností a celebrit. 
Parťačkou a kolegyní mu bude 
půvabná začínající zpěvač-
ka Nikola Votrubová, kte-
rá po úspěšném umístění 
mezi nejzářivějšími pěvec-
kými talenty v SuperStar 
2021 vstupuje do šoubyz-
nysu. Kdo jiný by Nikolu 
lépe provedl světem záře 
reflektorů než právě zkuše-
ný Jablonský, v jehož reper-
toáru se nachází tolik hvězd 
a legend pěvecké i herecké 
scény. Celebrity v Petrově 
podání hravě poradí křehké  
a nezkušené zpěvačce, která 
byla hozena do vod zábav-
ního průmyslu, jak využít 

svých předností a bránit se ná-
strahám popularity, čeho se vy-
varovat, na koho či na co si dát 
pozor a jak zazářit v různých 
profesních disciplínách. Petr 
Jablonský s Nikolou Votrubo-
vou vás zavedou do zákulisí svě-
ta šoubyznysu a dají nahlédnout 
i do soukromí našich VIP osob-
ností.                                          MK

Retro komedie Normální debil

Výstava fotek Miroslava Pinkavy

Motani: Divoký Madagaskar

Jak se dělá šoubyznys
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
Tříkrálová sbírka proběhla v  57 
místech našeho regionu. Celkem 
bylo vykoledováno 904 718 Kč.
Sbírka stále probíhá také online. 
Lze do ní ještě přispívat na  
www.trikralovasbirka.cz zadáním 
poštovního směrovacího čísla vaší 
obce a potvrzením zvoleného pří-
jemce daru – Charity Šternberk. 
Výtěžek bude následně rozdělen 
jednotlivým střediskům Štern-
berk, Litovel a Uničov. 
Darovaná částka v hotovosti byla 
po rozpečetění a přepočítání po-
kladniček na jednotlivých měst-
ských nebo obecních úřadech 
následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitelny. 
Z centrálního konta budou peníze 
rozděleny do regionů na schvále-
né projekty jednotlivých místních 
charit a na humanitární pomoc  
u nás i v zahraničí.  Výnos sbírky 
je z největší části tradičně věnován 
na podporu lidí v nouzi na území 

ČR. Jde o různé formy pomoci 
pro seniory, matky s dětmi v  tís-
ni, lidi s postižením, bez domova, 
sociálně vyloučené či ohrožené 
vyloučením. Desetina výtěžku je 
určena na pomoc rozvojových 
projektů do zahraničí (např. na 
udržení zdrojů obživy nebo vzdě-
lávání), případně jako rezerva pro 
případ humanitárních katastrof.
V  roce 2022 se podařilo získat 
v našem litovelském regionu část-
ku 725 689 Kč. Část sbírky, urče-
nou pro vlastní projekty Charity, 
jsme použili na spolufinancování 
projektu z  IROP – pořízení aut 
pro terénní služby a vybavení je-
jich zázemí. Jako každý rok jsme 
poskytli také přímou pomoc rodi-
nám a osobám v nouzi.
Děkujeme za Vaši štědrost. Stejně 
děkujeme všem, kteří nám s Tří-
královou sbírkou pomáhali. 
                                 Charita Šternberk,
                                      středisko Litovel

Litovel 123 498 Kozov, Blažov, 
Bezděkov, Kadeřín, 
Svojanov

14 398

Chořelice 13 045 Kovářov 2 827
Nasobůrky 13 275 Podolí 5 039
Víska 4 549 Olešnice 5 450
Tři Dvory 10 221 Jeřmaň 3 623
Rozvadovice 7 720 Náklo 33 134
Unčovice 14 973 Mezice 12 940
Březové 4 799 Lhota n. M. 4 670
Myslechovice 11 703 Skrbeň 40 550
Savín 6 719 Příkazy 47 498
Nová Ves 9 126 Hynkov 10 114
Červenka 58 603 Dubčany 16 282
Pňovice 9 900 Loučka 12 535
Střeň 5 200 Vilémov 17 402
Mladeč 4 142 Olbramice 9 225
Bílá Lhota, Pateřín 7 123 Bílsko 11 841
Hradečná 6 965 Haňovice 14 609
Měník 4 285 Kluzov 4 877
Řimice 11 010 Cholina 22 150
Měrotín 13 667 Senice 55 147
Slavětín 9 066 Cakov 7 244
Luká 25 265 Odrlice 9 717
Veselíčko 3 580 Senička 13 385
Ješov 8 218 Náměšť 79 743
Bouzov, Doly 25 284 Loučany 33 838
Hvozdečko 4 544

V říjnu 2017 nově založený spo-
lek Akselit začal nabízet litovel-
ským seniorům novou službu, 
která jim měla usnadnit život 
a pomoci hlavně s dopravou  
k lékaři, na úřad, poštu, na ná-
kup nebo na hřbitov. 
Zájem o tuto službu i v roce 
2022 mezi seniory postupně 
narůstal. Tuto službu v součas-
nosti opakovaně využívá okolo 
170 seniorů z Litovle a integro-
vaných obcí. 
V roce 2022 jsme naše senio-
ry přepravili 2716x a ujeli přes  
27 000 km. Přestože se pře-
pravovaní senioři podílejí čás-
tečně na nákladech na provoz 
této služby, tak bez sponzorů 
a zejména podpory města Li-
tovel by tato služba možná 
nebyla. Touto cestou děkuji 
všem zastupitelům města Lito-
vel, kteří podpořili naši žádost  

o příspěvek na činnost a spon-
zorům, kteří činnost našeho 
spolku finančně podporují. Tě-
šíme se na spolupráci a věříme 
v podporu i v roce 2023.
Spolek Akselit zajišťoval v roce 
2022 za stejných podmínek  
i přepravu seniorů z Červenky  
a Pňovic. I tady děkuji za pod-
poru vedení těchto obcí. Spolu-
práce s nimi bude pokračovat  
i v letošním roce.
Zvláštní poděkování patří man-
želům Jančíkovým, kteří se sta-
rali o chod této služby v letech 
2019–2022. V současné době 
pokračuje služba pro seniory ve 
stejné podobě jako v minulých 
letech.
V této nelehké době vám přeji 
v novém roce vše dobré, hlavně 
štěstí, zdraví a pohodu.

Jaroslav Skála, předseda Akselit z.s.

Spolek Akselit – přeprava seniorů

Organizace Zet-My, z. s. odlehču-
je rodičům v nepřetržité a nároč-
né péči o děti s postižením a ke 
své sociální službě zavádí v Olo-
mouckém kraji novou metodu 
podpory těchto rodin. Představte 
si, že jsou mezi námi rodiče, kteří 
žijí se svým dítětem s postižením 
neustále ve střehu a často nemají 
ani minutu odpočinku. Proto je 
tu sdílená péče, která tuto situaci 
zlepšuje a zároveň pomáhá dítěti 
najít dospělého parťáka.
Přestože má rodina Zogatových 
dvě malé děti, tři hodiny týdně 
hlídají ještě Maxe a jeho starší 
sestru. Zapojili se do tzv. home-
sharingu, který pomáhá rodinám 
starajícím se o děti nebo dospělé  
s kombinovaným, mentálním po-
stižením. Tím Maxovým je poru-
cha autistického spektra. „Poprvé 
jsme si k sobě vzali jen Maxíka, ale 
zjistili jsme, že když jsou s Julinkou 
spolu, je to lepší, protože spolu tvoří 
sehraný tým,“ říká Maxova hos-
titelka Zuzana Zogatová. Jednou 
týdně tak vyzvedávají Maxe a Julii 
ze školy a společně i s vlastními 
dětmi tráví čas většinou na hřišti 
nebo u nich doma.
Pro rodiny pečující o děti s posti-
žením je forma takové podpory 
neocenitelnou pomocí, přestože 
by se mohlo zdát, že tři hodiny 
jsou celkem zanedbatelné. V ži-
votech takových  rodin je ovšem 
čas naprosto jinou veličinou. 
„Znamená to pro mě velkou úlevu, 
protože mám čas si vyřídit aspoň 
to nejnutnější, nemluvě o možnosti 

odpočinku,“  říká Maxova mamin-
ka Michaela Dvořáková. 
Hostitel prochází pečlivou pří-
pravou, po níž následuje několik 
společných schůzek za podpory 
průvodce organizace Zet-My a ve 
chvíli, kdy se cítí všechny strany 
bez obav a vytratí se možná po-
čáteční nervozita, může se dítě se 
svým novým kamarádem vydat za 
nevšedními zážitky. „Je to pro nás 
obohacení, Maxík je hrozně tvořivý 
a jsme moc rádi za to, že se naše 
děti setkávají se staršími dětmi a 
mají jiný vjem. Maxík nás posunul 
a hodně naučil,“ vysvětlují hostite-
lé Zogatovi své důvody k zapojení 
se do projektu homesharing.
Přidat se ke skvělé partě hostitelů 
může opravdu každý, kdo má tro-
chu volného času a zájem pomá-
hat a to na www.zet-my.cz. I lidé 
s autismem a mentálním posti-
žením chtějí zažívat pocity štěstí, 
radosti a naplnění – potřebují  
k tomu však naši pomoc. Přijďte 
na nezávazné setkání s homesha-
ringem v pondělí 3. 4. od 17 hodin 
v sídle organizace Zet-My na Ná-
vsi Svobody 706/8a v Olomouci, 
kde se můžete zeptat zkušených 
pracovníků na cokoliv ohledně 
dětí s postižením.    Tisková zpráva

Zlepšete život rodin dětí s autismem



ŠKOLY  / 15

Akademický rok je v  plném 
proudu, avšak stále je možné se 
přidat ke vzdělávání na univer-
zitní půdě. Univerzita třetího 
věku při Univerzitě Palackého 
v  Olomouci si dovoluje ozná-
mit všem občanům Olomouce  
a okolí v důchodovém věku, že 
si mohou pro období zimy a jara 
vybrat z nabídky jedenácti zce-
la nových programů. Přihlášky 
na letní semestr přijímáme do 
konce února. Chystáme pro 
vás témata filozofická, politická  
i ekonomická, připravujeme 
také kurz kreativní fotografie, 
poznávání asijské kultury či po-
etický výklad básní. Nabízíme 
programy, ve kterých se zamě-
řujeme na trénink mozku. Pro 
ty, kteří by raději více trénovali 
tělo, tu máme zdravotní cvičení 
Tai chi a sportovní lukostřelbu. 
Vzdělávání na U3V je vhodné 
pro všechny, kteří chtějí poznat 

nové věci, něco se dozvědět, ale 
i prožít. Přijďte smysluplně trá-
vit svůj čas ve společnosti vyni-
kajících a erudovaných lektorů 
U3V a nadšených spolužáků se 
stejným zájmem. 
Bližší informace najdete na 
webu u3v.upol.cz, případně vo-
lejte na tel. 585  633  408 nebo 
pište na e-mail u3v@upol.cz. 
Rádi Vás uvítáme i v  kanceláři 
U3V, která se nachází v budově 
Filozofické fakulty na ulici Kříž-
kovského 10 v Olomouci.

Tisková zpráva

Vzdělání na Univerzitě třetího věku

Mateřské centrum Rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel

JAK ZVLÁDAT VZTEK A NÁROČNÉ SITUACE S DĚTMI
• pondělí 13. 2., 9.30–11.00 hodin
Beseda pro maminky s emoční terapeutkou Lenkou Kvapilovou, hlídání dětí 
zajištěno. Cena 100 Kč, nutné přihlásit se předem v MC.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
• pondělí: rodiče s dětmi 1–2 roky
•středa: rodiče s dětmi 2–3 roky

Informujeme, že 2. 2.–3. 2.  je Mateřské centrum Rybička zavřeno z důvodu konání 
semináře a dále 27. 2.–3. 3. je zavřeno z důvodu jarních prázdnin.

MOŽNOST PŮJČENÍ DESKOVÝCH HER
Poplatek činí 20 Kč za týden půjčení.

PŘIPRAVUJEME LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
• 17. 7.–21. 7., pro děti od 6 do 9 let
• 24. 7.–28. 7., pro děti od 4 do 6 let

Rodičovský spolek při ZŠ Vítězná Litovel 
Vás srdečně zve na 

 pátek 17. února 2023, začátek ve 20.00 hodin  
ve Velkém sále Záložny Litovel 

 hraje NO PROBLEM 
 vstupné 150 Kč + místenka 50 Kč 
 zahájení polonézou žáků 9. tříd 
 bohatá tombola, občerstvení, míchané drinky 

 

 

Prodej vstupenek  a místenek od 30. 1. 2023 v kanceláři školy 
 u paní Hrbčekové, tel.: 585 156 211. 

Těšíme se na setkání. 

Vánoční prázdniny skonči-
ly, blíží se pololetí a s  ním se 
na naše žáky hrnou písemky, 
zkoušení, testy a podobné škol-
ní radosti.  Vánočním dárkem 
pro žáky nižšího gymnázia bylo 
představení Divadelní cestopis 
Divadélka pro školy z  Hradce 
Králové. Aula naší školy se sta-
la místem, kde se střídaly di-
vadelní žánry napříč dějinami, 
vtipně a názorně představené 
herci divadélka. Nový rok jsme 
zahájili opět divadelním předsta-
vením. Hned 3. ledna se prima  

a sekunda zúčastnila představení 
Moravského divadla Olomouc 
Pan Scrooge, Charlese Dicken-
se, o tom, jak důležité je nemít 
v životě pouze peníze a věci, ale 
také rodinu, přátele a dobré vzta-
hy. Třída sekunda zase na jeden 
celý lednový týden unikla zkou-
šení lyžařským výcvikem v Kun-
čicích. Ten se i přes nedostatek 
sněhu  vydařil. Na momentky ze 
všech zmíněných akcí se můžete 
podívat na webových a faceboo-
kových stránkách školy. 
               PhDr. Lenka Viktoříková

Leden na litovelském gymnáziu
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INZERCE

pobočka advokátní kanceláře 
zde v Litovli

Pro právní rady a konzultace je možné nás navštívit 

každou středu 
od 12.00 hod. do 16.00 hod. 

bez předchozí objednávky, 
a to v klubovně Městského klubu Litovel.

Pro případné objednávky nás prosím kontaktujte 
na tel. číslech 724 190 437 nebo 583 430 490 

nebo e-mailem: akslaby@akslaby.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA LITOVEL 
ZVE RODIČE A DĚTI, BUDOUCÍ PRVŇÁČKY, 

NA TŘI EDUKAČNÍ ODPOLEDNE.
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY PŘIPRAVUJEME 

ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ 
NA ŠKOLNÍ DOVEDNOSTI, KTERÉ VAŠIM 
DĚTEM USNADNÍ PŘECHOD A ADAPTACI 

NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ. 

ODPOLEDNE
EDUKACNÍ

V

HRUBÁ MOTORIKA - 23. 2. 
 ( SPORTOVNÍ ODĚV A OBUV)

ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ - 16. 3. 
JEMNÁ MOTORIKA - 30. 3. 

VŽDY V 16:00 HODIN

Přihlášky posílejte na e-mail: jindrova@zsjl.cz

Základní školu v  Jungmannově 
ulici v  lednu navštívili zástupci 
Základní školy J. A. Komenské-
ho v  Otrokovicích. Byla to už  
třetí návštěva  této spolupráce. 
Naším cílem je učit se od těch, 
kteří něco dělají lépe než my, 
nebo naopak inspirovat jiné ře-
ditele a učitele náhledem do naší 
práce.  Pořád hledáme možnos-
ti, jak vybavit naši školu líp, jak 
lépe využít možností budovy, 
a získáváme inspiraci pro dal-
ší zlepšení podmínek pro žáky  
a učitele, stejně jako i nápady, 
jak pracovat lépe. 
Návštěva začala prohlídkou 
školy, vždyť máme co ukazo-
vat. Nově zrekonstruované  
a vybavené odborné pracovny, 

kuchyňku, dílny, sborovnu, jí-
delnu i dvůr. Hlavně se líbily 
prostory, které navrhoval pan 
Ing. Radovan Urválek, obyvatel 
Litovle a náš dlouholetý spolu-
pracovník nejen v oblasti návr-
hů úprav prostor školy, ale také 
v  oblasti archeologie a historie. 
Na pracovním setkání se sešly 
obě ředitelky, výchovné porad-
kyně škol a speciální pedagož-
ka. Společně porovnávaly práci 
obou škol na  poli působnosti 
poradenského pracoviště a ře-
šily otázky, které jsou pro nás 
v  současné době aktuální. Na-
opak pro učitele byly připrave-
ny hospitace v  hodinách jejich 
předmětů a společné diskuse 
nad výukovými metodami. 

Setkání se vydařilo, 
všichni zúčastnění 
odcházeli ze setká-
ní s  novými nápa-
dy a s  uspokojením 
z úspěšného dopoled-
ne. Věříme, že se tak-
to budeme potkávat  
i v budoucnosti.

Za kolektiv 
Mgr. Eva Hrachovcová

Otrokovičtí učitelé na Jungmance
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Dům dětí a mládeže Litovel pořádá

9. litovelské
terarijní setkání

Přijďte si vyměnit zkušenosti  s dalšími teraristy      
a prožít příjemné dopoledne se zvířátky!

Bližší informace na tel. č. 775 550 964, 725 823 618 
nebo na e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz. 

Kdy a kde       sobota 11. února, 9–13 hodin        
                         budova DDM, Komenského ulice 
                         
Cena                50 Kč/ osoba

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 9. února!

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá
tradiční jarní vycházku

Za jarními tůněmi

 

Kdy a kde     sobota 18. března, 9–13 hodin        
                        sraz  budova DDM, Komenského ul.  
Cena              50 Kč/ osoba

S sebou si vezměte průkazku ZP, odpovídající
obuv a oděv, vydatnou svačinu, dalekohled    

a lupu. Nezapomenout na dobrou náladu! 

Bližší informace na tel. č. 775 550 964, 725 823 618
nebo na e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 16. března!

3. března – Krokodýlek 
Pojedeme společně do Olomouce 
do Zábavního parku Krokodýlek. 

Užijeme si spoustu zábavy a legrace. 
Oběd v ceně.

 Sraz v 8 hod. v DDM Komenského ul.,
ukončení v 16 hod. tamtéž.

Cena 450 Kč, VS 4016. 
Radka Sedlářová, tel. 775 550 962

Mgr. Miroslava Grulichová, tel. 775 550 961 
 
 
 

 2. března – Zábavný čtvrtek
Dopoledne si vytvoříme mandalová trička
novou technikou. Odpoledne navštívíme

Klub mladých, kde si děti zahrají
společenské i deskové hry. 

Děti si donesou bílé tričko. Oběd v ceně.
Sraz v 8 hod. v DDM Komenského ul.,

ukončení v 16 hod. tamtéž. 
Cena 250 Kč, VS 4015. 

Radka Sedlářová, tel. 775 550 962
Jana Čekelová, tel. 775 550 963

 

Dům dětí a mládeže Litovel nabízí
program o jarních prázdninách

 1. března – Svíčkárna
Pojedeme společně do Olomouce do Svíčkárny

SoyCa, kde pro nás bude nachystané jarní tvoření.
Odvezeme si krásné výrobky a společně 

si to užijeme. Oběd v ceně. Sraz v 8 hod. v DDM
Komenského ul., ukončení v 16 hod. tamtéž. 

Cena 350 Kč, VS 4014. 
Radka Sedlářová, tel. 775 550 962
Monika Pospíšilová, tel. 720 995 102

28. února – Pevnost poznání
Společně pojedeme do Olomouce 
do Pevnosti poznání a navštívíme 

i planetárium. Zahrajeme si hry a užijeme
si spoustu zábavy. 

Oběd v ceně. Sraz v 8 hod. v DDM
Komenského ul., ukončení v 16 hod.

tamtéž. Cena 400 Kč, VS 3012. 
Radka Sedlářová, tel. 775 550 962
Ing. Pavel Sova, tel. 775 550 964

27. února – Zážitkové pondělí 
Zahrajeme si spoustu nových a zábavných her.

Postavíme si něco z Lega a vyrobíme si jarní dekoraci.
 Oběd v ceně. Sraz v 8 hod. v DDM Komenského ul., 

ukončení v 16 hod. tamtéž. 
Cena 250 Kč, VS 3011. 

Radka Sedlářová, tel. 775 550 962. 
Šárka Venská Gruna, Dis., tel. 739 655 803

 

 

Na jednotlivé akce je nutné se předem přihlásit. Přihlášky naleznete na www.ddmlitovel.cz 
v sekci Ke stažení – Přihláška na akci, nebo si je vyzvedněte osobně v DDM Komenského ul. 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 20. února 2023. 
Platby za akce zasílejte na účet DDM 19-1172770217/0100 s VS jednotlivých akcí. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 
 

Je možné se přihlásit na jednotlivé dny a nebo na všechny jako Jarní příměstský
tábor, cena: 1 600 Kč, VS 5044.
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Ve školním   roce 2021–2022 
navštěvovalo rybářský kroužek 
v  Litovli  nejvíce mladých ry-
bářů a rybářek za posledních 
několik roků. Spolu s  dětmi  
z našich kroužků ve Střeni  
a Nákle tedy nakonec v  dubnu 
loňského roku  absolvovalo spo-
lečně závěrečnou zkoušku cel-
kem 30 dětí.  
V dubnu  jsme opět uspořádali 
místní kolo vědomostní a do-
vednostní soutěže Zlatá udi-
ce. Na tom by nebylo nic tak 
zvláštního, protože tuto soutěž 
pořádáme v  posledních letech 
pravidelně. Rozdíl oproti mi-
nulým letům byl zásadní. Po 

domluvě s  nejlepšími dětmi 
z našeho místního kola a jejich 
rodiči jsme se rozhodli věnovat 
se soutěži i nadále a po snad  
30 letech se s naším družstvem 
zúčastnit i kola krajského, nebo-
li územního pro Severní Mora-
vu a Slezsko. 
Ve zhruba měsíc a půl dlouhé 
přípravě jsme s vybranými dět-
mi pravidelně trénovali disciplí-
ny rybolovné techniky. Nahazo-
vání na přesnost a do dálky na 
hřišti,  lov ryb udicí se splávkem 
– především jemné chytání bílé 
ryby s biči (udice bez navijáků) 
a rovněž jsme se věnovali vě-
domostní přípravě – poznávání 

ryb, vodních živočichů,  rostlin  
a znalostem  z chovu ryb, záko-
nů o rybářství a historie rybář-
ství. 
Pořádáním územního kola byla 
pověřena místní organizace 
ČRS Hlučín. Naše děti se zde 
neztratily a družstvo ve slože-
ní Amálka Zakopalová, Stella 
Zakopalová, Eliška Nevimová, 
Mikuláš Straka, Jakub Ošťádal 
a Ondra Němec vybojovalo 
třetí místo v  soutěži družstev. 
V  rybolovu se družstvo umís-
tilo dokonce na druhém místě. 
Jakubovi Ošťádalovi se podařilo 
chytit největší rybu celého závo-
du – amura bílého  skoro 3 kg 
těžkého. V jednotlivcích skonči-
la v kategorii žákyň na celkovém 
druhém místě Eliška Nevimová. 
Závod se našim dětem podařil 
a věříme, že se budou i nadále 
poctivě připravovat a v  násle-
dujícím roce své výsledky ještě 
vylepší. 
Za zmínku a poděkování stojí 
ještě velká podpora od rodi-
čů našich malých závodníků.  
Územního kola soutěže se nás 
z litovelské organizace zúčastni-
lo tolik, že to překvapilo i samot-
né pořadatele. 

Dalším velkým sportovním 
úspěchem naší mládeže je beze-
sporu letošní titul absolutního 
mistra světa v rybolovné techni-
ce Jana Bombery. Na mistrovství 
světa zvítězil ve svých šestnácti 
letech  v nově ustanovené kate-
gorii do 23 let v sedmiboji. Da-
řilo se mu především v hodech 
do dálky, kde si ze čtyř disciplín 
odnesl čtyři medaile. Celkově 
odjel z  mistrovství s  bilancí tři 
zlaté, dvě stříbrné a jedna bron-
zová medaile.
Za Místní organizaci Českého 
rybářského svazu v Litovli všem 
dětem gratulujeme a přejeme 
hodně dalších úspěchů! 
                                MO ČRS Litovel

Úspěchy mladých rybářů

Stolní tenisté Tatranu Litovel 
měli hned zkraje sezony napil-
no. Zejména mladí hráči zazna-
menali některé výborné výsled-
ky, ale nezaháleli ani dospělí.
Na zářijovém 1. republikovém 
bodovacím turnaji mládeže 
(RBTM) U15 se Václavu Ště-
pánkovi podařilo v turnaji B vy-
bojovat čtvrtfinále a tím pádem 
postup do výkonnostní katego-
rie A. Na dalších RBTM se mu 
pak dařilo držet krok se špičkou 
republiky, ale výraznější výsle-
dek nezaznamenal. To Vanesse 
Uvízlové se na 2. a 3. RBTM po-

dařilo v turnaji B dvakrát postou-
pit ze skupiny do vyřazovací části, 
což se určitě v její první sezoně na 
republikové scéně počítá.
O další úspěch se postaral Šimon 
Vícha na 1. RBTM U11, kde sice 
nepostoupil ze skupiny, ale násled-
ně v pavouku útěchy došel až do 
finále. Zařadil se tak mezi nejlepší 
dvacítku hráčů kategorie U11.
Povedený byl i 2. krajský bodova-
cí turnaj mládeže (KBTM), kde 
se Václavu Štěpánkovi podařilo 
získat 2. místo v divizi B a tím 
pádem postup do nejvyšší výkon-
nostní divize A. Na stříbrné pozici skončila i Vanessa Uvízlová ve vý-

konnostní divizi D. Svůj debut si 
na tomto turnaji navíc připsal Petr 
Čech.
Poslední vydařenou akcí byl tur-
naj TOP16, kde se nám ve všech 
kategoriích mezi 16 nejlepšími 
hráči kraje podařilo získat medaili. 
V kategorii U19 byla bronzová Va-
nessa Uvízlová a v U15 zase Václav 
Štěpánek získal stříbro. V kategorii 
U13 získal bronz Mikuláš Vícha  
a úspěšný víkend završil Šimon 
Vícha zlatem v kategorii U11.
Dospělí ve Veřejném přeboru 
Olomouc se prezentují také pěk-
nými výsledky. Tatran Litovel A 

v 1. třídě zatím drží 5. příčku za 
5 vítězství, 1 remízu a 4 prohry. 
Ve 3. třídě míří Tatran Litovel B 
za postupem, když aktuálně ta-
bulku vede. Důležitá bude odveta 
na stolech rezervy Moravského 
Berouna, kterému se jako jediné-
mu zatím podařilo sebrat našemu 
týmu body.
Zájemce o stolní tenis přijímáme  
i během sezony. Děti od 7 do 11 let 
rádi uvítáme na tréninku každou 
středu a pátek od 16.30 hodin 
na Sokolovně v Litovli. Více in-
formací na webových stránkách 
stolnitenis.tatranlitovel.cz.                    
                                            Jakub Kolář

Stolním tenistům se daří na republikové i krajské úrovni
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V minulém čísle jsem skončila ro-
kem 2000, kdy jsme ještě vystupo-
vali za doprovodu p. Milana Vybí-
rala a jeho elektrických varhan, ale 
už se s podporou Městského klubu 
sestavovala živá muzika, jejíhož 
vedení se p. Vybíral v začátcích ujal. 

První a velmi úspěšné společné 
vystoupení s  muzikou bylo dne 
20. 1. 2001 na Reprezentačním ha-
náckém bále v Olomouci. Všichni 
jsme byli nadšení, protože vystou-
pení mělo veliký úspěch. Mnohé 
soubory nám novou muziku do-
cela záviděly. Hanáckých soubo-
rů je hodně, ale dobrých živých 
hanáckých muzik bylo a stále je 
málo. 

Následovala řada let společných 
vystoupení na různých akcích, 
z nichž se zmíním jen o těch nej-
zajímavějších. Kromě tradičních 
litovelských a olomouckých Ha-
náckých bálů to byly podnikové 
plesy různých firem – např. Hella 
Mohelnice, Vápenka Vitoul, různé 
obecní slavnosti apod. V  Litovli 
jsme opakovaně vystupovali na 
Hanáckých Benátkách i jiných ak-
cích pořádaných Městským klu-
bem (např. se skupinami ŠLAPE-
TO nebo FLERET s paní Jarmilou 
Šulákovou).

První mezinárodní folklorní fes-
tival, kam jsme s novou muzikou 
zavítali, byl v srpnu 2001 v tuzem-
sku – v Hlinsku, v části skanzenu 
Veselý Kopec. Na podzim jsme 
pak společně s Městským klubem 
uspořádali oslavu výročí 20 let 
Hanačky. Při této příležitosti byla 
vydána brožura „20 let Folklorní-
ho souboru Hanačka Litovel“.

V  roce 2002 jsme konečně vyjeli  
i do zahraničí – do Polska do part-
nerského města Wieliczka na tzv. 
Dni Kingy. Svatá Kinga je patron-
kou tamních solných dolů. Byli 
jsme ubytovaní v  areálu kláštera 
a kromě vystoupení jsme navští-
vili velmi rozsáhlé solné doly, kde 

jsme si mohli i zazpívat v nádher-
né kapli vytesané přímo v dolech 
hluboko v podzemí.

Následující rok 2003 začal v Pra-
ze na Moravském plese, kterého 
se účastní soubory z  celé Mora-
vy. Oblékli jsme svatební kroje  
a ples jsme slavnostně zahajovali. 
V  květnu jsme vyjeli na „turné“ 
do Polska a také na Slovensko 
na mezinárodní historickou akci 
„Královské zásnuby“. Navštívili 
jsme polská města Wieliczka a 
Piwniczna a na Slovensku Lipany. 
Tím ale mezinárodní akce v tom-
to roce nekončily. O měsíc později 
jsme jeli opět na Slovensko, tento-
krát do Revúce. V srpnu jsme se 
zúčastnili prestižního Mezinárod-
ního folklorního festivalu v Šum-
perku, kam každoročně jezdí sou-
bory nejen z Evropy, ale i exotické 
soubory z jiných světadílů.

V roce 2004 jsme měli mimo jiné 
vystupovat i na Hanáckých Be-
nátkách, které však byly zrušeny 
z  důvodu tornáda, které Litovel 
postihlo 9. 6. 2004.

Přesto jsme začátkem července 
vyjeli společně s  pěveckým sbo-
rem KANTIKA do Holandska do 
města Winschoten – na pozvá-
ní pěveckého sboru námořníků 
Shantykoor Maritiem Winscho-
ten. Rádi vzpomínáme nejen na 
řadu vystoupení, ale i na prohlíd-
ku místních větrných mlýnů či ná-
vštěvu „lázní“ pro doléčení dříve  
v moři zraněných mláďat tuleňů. 

Smutnou událostí roku 2004 bylo 
úmrtí naší bývalé choreografky 
– nezapomenutelné paní Valerie 
Hladké. Zemřela 24. 8. 2004 ve 
věku 86 roků. Z  jejího díla stále 
čerpáme a její choreografie tančí-
me dodnes. 

Z roku 2005 stojí za zmínku např. 
vystoupení v Praze na Velikonoč-
ních trzích na Staroměstském ná-
městí. Bylo to v polovině března, 

ale mrzlo tak, že kdo mohl, 
ten měl pod krojem i tep-
láky. V červnu jsme se zú-
častnili dvou tuzemských 
mezinárodních folklor-
ních festivalů. Nejprve byl 
celý soubor ve Frýdku-
-Místku a dále bylo něko-
lik členů souboru součástí 
komponovaného progra-
mu hanáckých souborů ve 
Strážnici, kde jsme předvá-
děli Hanáckou svatbu. 
V srpnu jsme vyjeli opět na 
„turné“ do Polska a na Slo-
vensko prezentovat folklór 
a také naši gastronomii 
(hlavně pivo a tvarůžky). 
Kromě tradičně polské 
Wieliczky a Piwnicznej 
jsme na Slovensku vystu-
povali ve Staré Ľubovni, 
Lipanech a na Hornoto-
ryském folklorním festiva-
lu v Krivanech. 

V  roce 2006 došlo k vel-
mi významné změně. Ve vedení 
Městského klubu byl krátkou 
dobu nový ředitel p. Jiří Král a ten 
v  rámci reorganizace doporučil 
nejen nám, ale i dalším zájmovým 
útvarům, které dosud pracovaly 
pod Městským klubem, aby se 
osamostatnily a dále fungovaly 
jako občanská sdružení. Po urči-
tém zvažování jsme se rozhodli 
tento krok udělat. 

Po 25 letech zastřešování Měst-
ským klubem a jeho předchůdci 
jsme po splnění nezbytných pod-
mínek (vypracování stanov, zříze-
ní účtu apod.) byli zaregistrováni 
jako občanské sdružení Folklorní 
soubor HANAČKA. V naší nové 
činnosti nás tehdy podpořilo a do-
sud významně podporuje město 
Litovel, za což i touto cestou velmi 
děkujeme. 

Je však potřeba si na činnost také 
vydělávat, a to především vystou-
peními. Shodou okolností nás v té 
době oslovila brněnská agentura 
s požadavkem na vystoupení pro 
zahraniční hosty během jejich no-
voročního pobytu v  hotelu Flora 
Olomouc. Toto vystoupení se sta-
lo na několik dalších let tradicí – 
vždy 30. prosince. 

V  průběhu roku došlo ve vedení 
Městského klubu k  další změně. 
Na místo ředitelky byla jmeno-
vána Bc. Hana Vogelová (nyní 
Neumanová) a umožnila nám  
i nadále při nácviku využívat pro-
story Městského klubu. Paní ře-
ditelka i ostatní zaměstnanci MK 

nám v  tomto směru vycházejí 
maximálně vstříc, za což mají naše 
poděkování. 

Celý rok 2007 byl především ve 
znamení našeho pojetí HANÁC-
KÉ SVATBY (viz foto). V  tomto 
našem komponovaném progra-
mu účinkovalo přes 40 krojova-
ných dospělých i dětí. Pro Region 
Haná jsme ho během dvou měsíců 
předvedli s ohromným úspěchem 
celkem 10x, a to v Lutíně, Slatini-
cích, Těšeticích, Drahanovicích, 
Senici na Hané, Seničce, Náměšti 
na Hané, Slatinkách a Luběnicích. 
Také jsme s tímto programem vy-
jeli na Slovensko do města Levice. 
V Litovli jsme svatbu předvedli 2x. 
Nejprve při slavnostním otvírání 
parků obnovených po tornádu  
a potom v listopadu při rok odlo-
žené oslavě výročí 25 let Hanačky. 
Naši Hanáckou svatbu si natočila  
i Česká televize a ukázky z ní mů-
žete dodnes vidět v  každoročně 
reprízovaném  dokumentu „Na 
cestě po Hané“.

Vystoupení Hanácká svatba bylo 
vždy po všech stránkách velmi 
náročné, ale i přesto jsme ji pro 
velký zájem předvedli v  dalších 
letech ještě několikrát – v Hanác-
kém skanzenu Příkazy, v  areálu 
zámeckého parku v Čechách pod 
Kosířem, ve Smržicích, Laškově  
a Šumvaldu. Pokaždé s obrovským 
úspěchem, což nás nesmírně těšilo 
a těší dodnes. 
Závěrečný díl působení souboru 
Hanačka si budete moci přečíst  
v příštím čísle.      Stanislava Kulatá

40 let Folklorního souboru HANAČKA – II. část



40 let Folklorního souboru HANAČKA na fotografiích


