
K žádnému jinému národu ne-
mají Češi tak blízký vztah jako 
ke Slovákům. Zatímco v za-
hraničí obdivují poklidné roz-
dělení republiky v roce 1993, 
mnozí obyvatelé někdejšího 
Československa rozpadu státu 
dodnes litují. Povědomí o sou-
časné kultuře i každodennosti 
našich sousedů je poměrně 
slabé, ani slovenština u nás ne-
zní zas tak často. 
Možná, že letošní rok to tro-
chu napraví – alespoň v Litovli. 
Celý totiž bude zasvěcený osla-
vě 50. výročí družby Litovle se 
slovenským městem Revúca. 
Dohoda o spolupráci byla po-
depsána 11. listopadu 1967.

Jak to bylo
Záznam o vzniku a průběhu 
družby nebyl zřejmě nikdy vy-
tvořen. Setkávání, spolupráce  
a kulturní výměna byly vždy zá-
ležitostí jednotlivých organizací, 
které se jí účastnily a samy si ji 
zajišťovaly. Vedle oficiálních zá-
stupců města v čele se starostou 
(nebo dřív předsedou MNV) se 
hned od začátku vytvořila spo-
lupráce mezi oběma základními 
školami a jejich slovenskými 

protějšky. Od začátku také pro-
bíhala setkání a přátelská utká-
ní mezi fotbalisty, později také 
odbíjenkáři a stolními tenisty, 
TJ Tatran Litovel a Iskry Revú-
ca. Přátelili se pionýři, gymnázia  
i učiliště, kulturní organizace  
(u nás tuto funkci před vzni-
kem Městského klubu vykoná-
val Spojený závodní klub ROH 
Tesla), myslivecká sdružení, ša-
chisté, pěvecké a folklorní sou-
bory... Z akcí, které zaznamena-
ly městské kroniky, jsme vybrali 
pár ukázek jako doklad širokých 
možností spolupráce.
1974: Zástupci města Revúca při 
oslavách 30. výročí Slovenského 
národního povstání vyzname-
nali litovelské školy i některé 
funkcionáře za úspěšnou druž-
bu obou měst.
1980: Sto cvičenců z družebního 

města Revúca se zúčastni-
lo naší spartakiády. Oplatili 
tak návštěvu 150 cvičenců  
z Litovelska na jejich obvod-
ní spartakiádě v Revúci.
1992: V říjnu proběhla  
v muzeu výstava Revúca na 
starých pohlednicích. 
1997: Při povodních uspořá-
dala Revúca sbírku pro Lito-

vel. Přispěla 20 000 Sk na opravu 
ZŠ Opletalova.
2006: Město Revúca předalo 
starostovi MVDr. Grézlovi pa-
máteční plaketu a jmenovalo ho 
čestným občanem města Revúca.

Družba dnes
Spolupráce mezi jednotlivými 
organizacemi byla v různých 
dobách různě intenzivní. Někdy 
se na čas utlumila, aby se poz-
ději zase obnovila. Tak je tomu 
třeba v případě ZŠ Jungman- 
nova, která na předchozí spolu-
práci navázala před dvěma roky. 
Probíhají výměnné návštěvy pe-
dagogů i dětí ze ZŠ Hviezdosla-
vova. ZŠ Vítězná (dříve Opleta-
lova) má od počátku družbu se 
ZŠ Komenského a i ta v součas-
nosti probíhá velmi intenzivně. 
Od roku 2010 probíhá spo-
lupráce mezi litovelským 
seniorklubem a seniory  
z Revúce.
A nepřetržitý styk udržují 
zástupci obou měst a radnic.
 
Oslavy
Celoroční plán oslav je se-
staven z různorodých akcí, 
které jsou průběžně upravo-

vány a doplňovány a o kterých 
vás budeme pravidelně infor-
movat. 
Oslavy budou zahájeny 14. led-
na plesem v Revúci, kterého 
se zúčastní představitelé Lito-
vle a kde zahraje naše Hanác-
ká mÔzêka. O týden později 
vystoupí na městském plese  
v Litovli slovenský folklorní sou-
bor Šumiačan (šest muzikantů  

a dvacet dva zpěváků), který při-
jede i s oficiální delegací v čele 
s revúckou primátorkou MVDr. 
Evou Cireňovou.
Na další měsíce je plánována 
třeba účast Litovle na revúckém 
divadelním festivalu, oslavách 
výročí založení Prvého sloven-
ského gymnázia nebo Dnech 
města Revúca. Litovelané po-
zvali slovenské kolegy zase na 
Litovelské slavnosti nebo Silác-
kou Litovel.
A vlastní družbu navázaly i Li-
tovelské noviny. Po celý rok  
v nich budete nacházet články 
od našich slovenských kolegů, 
které vám Revúcu přiblíží krás-
ným slovenským slovem i obra-
zem. Od nás na oplátku poputu-
jí příspěvky do Revúckych listů. 
Takže nalistujte stranu dvě...    hk

LITOVELSKÉ
NOVINY 2017

cena 10 Kč

Ving Tsun a Escrima  10 Rekonstrukce školy 7 Litovel známá neznámá
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Padesát let družby Litovle s Revúcou
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PRODEJNÍ MÍSTA
 LITOVELSKÝCH NOVIN

V LITOVLI

trafika p. Zatloukala, ul. 1. máje
trafika p. Drabiny, ul. 1. máje

trafika p. Ošťádala, ul. Palackého
infocentrum, náměstí

knihkupectví p. Lindušky, náměstí
knihkupectví p. Válkové, ul. Vítězná

potraviny Adam, ul. Žerotínova
Coop, ul. Svatoplukova

V OBCÍCH

Březové, obchod
Červenka, obchod p. Blehové

Haňovice, obchod
Haňovice, kantýna ZD

Cholina, potraviny Coop
Chudobín, obchod
Měrotín, obchod
Mladeč, obchod

Mladeč, kantýna vápenky
Nasobůrky, obchod

Pňovice, obchod
Savín, obchod

Savín, knihovna
Slavětín, obchod

UZÁVĚRKY V ROCE 2017

19. ledna
16. února

21. března
18. dubna
19. května
20. června

19. července
21. srpna

18. září
19. října

20. listopadu
13. prosince

Termín uzávěrky je závazný. 
Mezi tímto datem a dnem 
odeslání novin do tiskárny 
zbývají jen tři dny na dokon-
čení novin. 
Proto na příspěvky doručené 
po termínu uzávěrky nebude 
brán zřetel.
V případě delšího příspěvku či 
příspěvku vyžadujícího reakci 
je třeba domluvit se na jeho 
doručení předem.

Mesto Revúca sa predstavuje po prvýkrát

Mesto Revúca sa rozprestiera 
v srdci historického Gemera, 
v malebnom prostredí juhový-
chodnej časti Slovenského ru-
dohoria, na rozhraní Revúckej 
vrchoviny a Stolických vrchov,  
v blízkosti Národného parku 
Muránska planina. 
S osídľovaním územia mesta sa 
začalo začiatkom 14. storočia. 
Donedávna sa tradovalo, že naj-
staršou zachovanou písomnou 
zmienkou o Revúcej je listina  
z roku 1357, v ktorej sa rieši 
spor o časť poľa medzi Revúcou 
a obcou Muránska Dlhá Lúka, 
ale originál tejto listiny nie je 
dodnes známy. Za doteraz naj-
staršiu zachovanú písomnú zm-
ienku sa považuje portálny súpis 
Gemerskej župy z roku 1427. 
Ako mesto sa Revúca prvýkrát 
spomína v roku 1557 v urbáre 
Muránskeho panstva.
Pôvod súčasného názvu mesta 
môžeme hľadať v pomenovaní 
podľa tečúcej bystriny, ktorú 
dnes poznáme pod názvom 
Zdychava. Tento názov slovan-
ského pôvodu, ktorý vychádzal 
zo základu slova revať a vysti-
hoval vodu revúcu a valiacu sa, 
mesto definitívne získalo v roku 
1930.

Súčasný erb mesta pripomína 
viac ako poltisícročnú tradíciu 
železiarstva. Na štíte s červe-
ným podkladom sú skrížené 
strieborné hámornícke náčinia, 
vpravo kliešte s previazaným 
remeňom na konci ich rukovätí 
a vľavo kladivo prestrčené cez 
rukoväte spomínaných klieští.  
K pôvodnému stredoveké-
mu erbu a k sv. Quirinovi ako  
k svojmu patrónovi sa mesto na-
trvalo vrátilo v roku 1996.  

Z hľadiska územnosprávneho 
členenia mesto patrí do juho-
východnej časti Banskobystric-

kého kraja a zastáva úlohu ad-
ministratívno-správneho sídla 
okresu Revúca. Sídelný útvar 
Revúca sa skladá z dvoch kata-
strálnych území (k. ú. Revúca  
a k. ú. Revúčka) a hraničí so 
šiestimi obcami. Geografické 
súradnice mesta sú 48°41'1" S 
a 20°6'52" V. Najvyšším bodom 
územia je vrch Kohút v nadmor-
skej výške 1 409 m a najnižším 
bodom je intravilán mesta (318 
m n. m.). Cez územie preteká 
vodný tok Muráň, s ľavostran-
ným prítokom Zdychava, ktorý 
zbiera vody z krasových prame-
ňov Muránskej planiny a juž-
ných svahov Kohúta. 
Mesto s rozlohou 38,87 km² 
a počtom obyvateľov 12 161  
(r. 2016) patrí medzi malé 
mestské sídla. V roku 2015 sa 
v Revúcej koncentrovalo 30 % 
obyvateľstva okresu a hustota 
obyvateľstva mesta dosahovala 
318 obyvateľov na km².

Zdroj: Dubovský D., 2014. 
Album Revúcej.

Revúca: Mestský úrad Revúca
Textová úprava: Mestský úrad 

Revúca, Oddelenie regionálneho 
rozvoja

Námestie slobody naľavo s mestským úradom. (foto Peter Poboček)

Panoráma Revúcej. (foto: Maroš Detko)
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Vyneseno z radnice
17. zasedání zastupitelstva, 
konané dne 24. listopadu 2016
 Zastupitelstvo schválilo podání 
žádosti o dotaci na projekt Zavedení 
separace biologicky rozložitelných 
odpadů na území města Litovel. 
Město bude akci spolufinancovat  
z vlastních zdrojů.
 Město poskytne dotaci TJ Tatran 
na opravu šaten házené v areálu 
sokolovny.

45. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 8. prosince 2016
 Rada doporučila zastupitelstvu 
projednat a schválit projekt 2. eta-
py regenerace panelových sídlišť 
Uničovského předměstí v Litovli  
a zároveň podání žádosti o dotaci 
z programu Podpora bydlení, pod-
program Regenerace sídlišť pro rok 
2017, spolufinancovaného z minis-
terstva pro místní rozvoj.
 Z důvodu suchého počasí v září  
a říjnu nemohla být na podzim 
provedena výasadba keřů na Sta-
roměstském náměstí, kde má na 
místě bývalého hřbitova vzniknout 
park Vetus oppidum. Termín pro vý-
sadbu byl proto posunut až do 30. 6.
 Vznikne projektová dokumentace 
na vybudování výtahu na Záložně.
 Termín pro úpravu komunikace 
vedoucí ke stavebninám na Uničov-
ské ulici byl z kapacitních důvodů 
prodloužen až do 31. 5. 2017.
 Je naplánována výstavba nového 
mostu na místě současného mostu, 
který spojuje Pavlínku s Kollárovou 
ulicí. Předpokládá se, že stavba, 
která potrvá rok, proběhne v letech 
2018–2019. Po tu dobu budou 
moci chodci jako náhradní řešení 
využívat dočasnou lávku, která  
v daném období spojí ulici Wolkero-
vu a Šmakalovu.
 Předseda Komise pro investice  
a výstavbu Ing. Ivo Višinka odstou-
pil z funkce a na jeho místo byl jme-
nován Ing. arch. Dušan Osina.

výběr redakce

Stíny Litovelska

Poděkování strážníkům 
Na městskou policii se obrátil jeden 
místní vozíčkář, který potřebo-
val pomoct do bytu v panelovém 
domě, sociální služba právě nebyla 
k dispozici. Strážníci přijeli na místo 
a vozíčkáři, samo sebou, pomohli. 
Celé to brali tak nějak automaticky, 
to je služba. Velmi milé bylo zjiště-
ní, že tento pán poslal poděkování 
starostovi města. To potěší.

Kamion Coca-Cola
V pondělí 28. listopadu navštívil 
naše město vánoční kamion Coca-
-Cola. Událost to byla veliká, na 
náměstí přišlo tolik lidí, že zablo-
kovali celý střed města. Strážníci 
museli uzavřít příjezd do centra pro 
motorová vozidla. A právě v tuto 
dobu tam potřebovali vjet další ná-
vštěvníci a někteří místní obyvatelé 
a živnostníci. Návštěvníci situaci 
pochopili, ne tak řidiči bydlící v cen-
tru a živnostníci. Nadávky, obvinění 
z bránění v přístupu do bydliště,  
v podnikání. Zatímco lidé na ná-
městí zažívali pohodovou předvá-
noční atmosféru, strážníci o ulici 
vedle schytali plnou nůši nadávek 
od řidičů. Také prima zážitek.

Prasklý poklop
V Nasobůrkách na silnici od Haňovic 
praskl poklop od kanálu. Díra přes 
půl metru uprostřed silnice. Stráž-
níci překážku označili blikajícími 
kužely. Správce komunikace ale 
neměl k dispozici náhradní poklop, 
oprava měla být provedena násle-
dující den. Známe místní chmatáky, 
vše se jim hodí, nemysleli jsme ale, 
že se jim budou hodit i tyto kužele. 
Do rána byly pryč, uprostřed silnice 
na nás zírala jen ta díra. Díky bohu, 
že tam v noci nikdo nevletěl. I když 
někomu bych to přál. Kvízová otáz-
ka: Víte komu? Škoda na kuželech, 
maličkost, 15 tisíc Kč. Věc šetří PČR 
jako podezření z trestného činu 
krádeže.

Městská policie Litovel
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Pravidla pro konání svatebních obřadů
Od začátku roku 2017 platí 
upravená pravidla pro konání 
svatebních obřadů ve městě Li-
tovli a správní a provozní po-
platky s obřadem spojené.
Obřad konaný v obřadní síni 
radnice ve stanovený obřadní 
den, jímž je úterý, je zdarma.
Obřad se mů že konat i mimo 
stanovené obřadní místo, a to 
na území obcí, pro které zajišťu-
je výkon matriční agendy Měst-
ský úřad Litovel. Jsou to město 
Litovel a jeho místní části, obce 
Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, 
Mladeč, Měrotín a Pňovice.
Místo vybrané k uzavření man-
želství musí být veřejně pří-
stupné a vhodné pro důstojný 
a slavnostní průběh svatebního 
obřadu. Snoubenci jsou povinni 
zajistit na místě vhodné zázemí, 
především stůl k podpisu proto-
kolu o uzavření manželství. Ma-
triční úřad má právo odmítnout 
vykonání svatebního obřadu 
mimo stanovené obřadní místo, 
a to především pro nevhodnost 
vybraného místa, když není za-
jištěna důstojnost svatebního 
obřadu.

Správní a provozní poplatky
Správní poplatky
 Za povolení žádosti o prove-
dení obřadu mimo stanovené 
obřadní místo a mimo stanove-
ný obřadní den u všech snou-
benců: 1 000 Kč
 Za uzavření manželství mezi 
snoubenci, kteří nemají trvalý 
pobyt na území ČR: 3 000 Kč
 Za uzavření manželství mezi 
snoubenci, z nichž pouze jeden 
má trvalý pobyt na území ČR: 
2 000 Kč
 Za vydání osvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manžel-
ství v cizině nebo s cizincem: 
500 Kč

Provozní poplatky
 Za zajištění svatebního ob-
řadu mimo stanovené obřadní 
místo, tj. na jiném vhodném 
místě: 2 000 Kč
 Za poskytnutí nadstandard-
ních služeb (tj. zajištění hudeb-
ního doprovodu, přednášejícího, 
květinové výzdoby) v souvislosti 
s konáním svatebního obřadu 
v obřadní síni mimo stanovený 
obřadní den: 500 Kč               red.

Vyšla nová publikace o městské heraldice
V prosinci loňského roku byla 
vydána nová publikace z oblí-
bené řady edice Kam po Česku, 
obsahující jednoduché a pře-
hledné informace o našich měs-
tech a jejich městských znacích. 
Je doplněna o zajímavá místa 
daných měst, o pravidelné akce 
a tipy na výlet. Město Litovel se 
zde také prezentuje. 
Máte-li o tuto knihu zájem, mů-
žete si ji objednat v Turistickém 
informačním centru Litovel. 
Prodejní cena je 250 Kč. Objed-

návky přijímáme do 28. 2., po-
tom objednáme publikace hro-
madně. Tel.: 585 153 221, tic@
litovel.eu.  

TIC Litovel

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2017

Nájemné za pronájem zahrádky je třeba uhradit do 31. března.
Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný 30. června a činí 500 Kč.
Rovněž poplatek za psa je možné uhradit až do 30. června.

Poplatek lze uhradit na pokladně nebo na č. ú. 19–3620811/0100. Plátce 
musí uvést rodné číslo nebo variabilní symbol (získá jej na tel. č. 585 153 121).
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SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2017
PLAST

KDE KDY

Litovel
pondělí

9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 29. 5., 26. 6., 24. 7., 
21. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 11. 12.

Březové, Chořelice, 
Nasobůrky, Rozvadovice, 

Unčovice, Víska

středa

11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 
23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12.

Chudobín, Myslechovice, 
Nová Ves, Savín, Tři Dvory 

pátek

13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 30. 6., 
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 17. 11., 15. 12. 

PAPÍR

KDE KDY

Litovel
pondělí

23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 
7. 8., 4. 9., 2. 10., 30. 10., 27. 11., 25. 12.

Březové, Chořelice, 
Nasobůrky, Rozvadovice, 

Unčovice, Víska

středa

25. 1., 22. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7.,
 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11., 27. 12.

Chudobín, Myslechovice, 
Nová Ves, Savín, Tři Dvory 

pátek

27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 
11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 29. 12.

Svoz probíhá mezi 6. a 21. hodinou.
Vychází-li pravidelný svozový den na svátek (označen zvýrazněním), 

bude v předstihu oznámen náhradní termín.

Od ledna začíná pravidelný svoz odpadu
V první polovině prosince pro-
běhl první, zkušební svoz tří-
děného odpadu z domácností. 
Ačkoli přesné výsledky budeme 
znát až po třech měsících fungo-
vání tohoto nového svozového 
systému, už teď můžeme říct, že 
data jsou velmi pozitivní. V Li-
tovli a místních částech bylo vy-
vezeno kolem 700 popelnic na 
papír (4 tuny odpadu) a kolem 
900 popelnic na plast (4 tuny 
odpadu). Protože šlo o první 
svoz, ne všechny nádoby byly 
plné a ne všichni je již přichys-
tali k vyvezení.
Přesnější čísla získáme také, až 
budeme vědět, o kolik se snížil 
objem vyvezeného komunální-
ho odpadu. Protože jeho svoz 
probíhá několikrát do měsíce, 
je třeba počkat na celkový vý-
sledek.
Prosincový zkušební svoz také 
pomohl odhalit, jak je třeba na-
příště svážení nastavit, aby pro-
běhlo hladce a bez problémů. 
Protože se předem dalo těžko 
odhadnout množství popelnic  

a materiálu, které občané připra-
ví, nepodařilo se svézt všechen 
plast během jednoho dne. A to 
přesto, že dvě auta jezdila od  
6 do 21 hodin. Zbylé popelnice 
byly proto vyvezeny následující-
ho dne ráno, kdy si je bohužel již 
někteří občané zase schovali.
Na základě první zkušenosti vy-
tvořila firma FCC svozový plán 
(viz tabulka), který platí od led-
na 2017 a díky kterému již vše 
proběhne hladce. Dbejte jen 
na to, že popelnice musí být ke 
svozu přichystány opravdu od 6 
hodin ráno.

Pro ty, kteří ještě popelnice na 
plast a papír nemají a chtějí si je 
do své domácnosti pořídit, jsou 
stále k dispozici. Obrátit se mů-
žete buď na pana Jindru na rad-
nici (předem se domluvte na tel. 
724 183 646), který vám nádoby 
vydá v pondělí a středu od 12 do 
16.30 hodin, nebo na Technické 
služby v Cholinské ulici, kde vý-
dej probíhá v pátek od 12 do 14 
hodin.                                          red.

Válečné hroby 3: POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V HRADEČNÉZápisy do 1. tříd jsou letos poprvé v dubnu

Nové znění školského zákona, 
které vstoupilo v platnost 1. září 
2016, přineslo i některé výrazné 
změny. Upozorňujeme vás pro-
to na ty nejdůležitější.

Základní vzdělání
 Zápis do 1. třídy základní ško-
ly byl posunut ze zimního obdo-
bí na termín 1. až 30. duben.
 Možnost individuálního vzdě-
lávání byla rozšířena i na žáky  
2. stupně ZŠ (dosud mohli být 
individuálně vzděláváni jen žáci 
1. stupně). Vzdělavatel takového 
žáka musí mít ukončené vyso-
koškolské vzdělání.
 Žáci se speciálními vzdělá-
vacími potřebami se vzdělávají 
na základě poskytování pod-
půrných opatření 1.–5. stupně.  
V případě zařazení takového 
žáka do běžné třídy je možné 
úměrně stupni jeho PO snížit 
počet jejích žáků.

Předškolní vzdělávání
 Budou vymezeny školské ob-
vody spádových mateřských 
škol. Děti, které půjdou do MŠ 
ve školním roce 2017/2018, tak 

budou dopředu vědět, která 
škola je pro ně spádová. 
 Zápis k předškolnímu vzdělá-
vání pro všechny věkové katego-
rie dětí se zavádí v jednotném 
termínu 2. až 15. květen. 
 Rodiče pětiletých dětí mají 
povinnost nechat děti zapsat. 
Od září 2017 je zavedeno povin-
né předškolní vzdělávání pětile-
tých a starších dětí.
 Povinné předškolní vzdělává-
ní ve veřejných MŠ od 5. roku 
věku dítěte až do začátku plnění 
povinné školní docházky bude 
bezplatné.
 Od školního roku 2017/2018 
mají nárok na přijetí do spádové 
MŠ čtyřleté děti, tzn. že MŠ jim 
musí zajistit místo.
 Od školního roku 2018/2019 
platí nárokové přijetí do spádo-
vé MŠ pro tříleté děti.
 Od školního roku 2020/2021 
platí nárokové přijetí do spádo-
vé MŠ pro dvouleté děti.

O aktuálních termínech a in-
formacích týkajících se školní 
docházky v Litovli budete prů-
běžně informováni.                 red.

Přehled změn pro vzdělávání v mateřských a základních školách

Oprava fasády kostela na Července
V listopadu byla dokončena 
výmalba interiéru kostela sva-
tého Alfonse v Července. Vý-
malbě předcházela sanace zdiva  
a oprava omítek, které byly za-
počaty již v roce 2015 a dokon-
čeny na jaře 2016. 
Výmalba kostela byla finančně 
velmi náročná a byla realizová-
na z finanční podpory Nadace 
ČEZ, příspěvku obce Červenka 
a z darů farníků při mimořád-
ných sbírkách na výmalbu kos-
tela. 

Děkujeme všem brigádníkům 
za pomoc a dárcům za finanční 
podporu. 

P. Miroslav Bambuch, farář  

Pivovarníci uvařili Granát, jmenuje se po drahokamu
Litovelští pivovarníci uvařili 
nový pivní speciál. Litovel Gra-
nát je jedenáctistupňový nefil-
trovaný polotmavý ležák, jehož 
jméno odkazuje na slavný český 
minerál. Na čepu je od 1. pro-
since.  

Novinka hanáckého pivovaru 
vyniká především dlouhodobě 
doznívající hořkostí a sytou bar-
vou. Jde sice o vánoční speciál,  
granátový ležák však bude na 
čepu ve vybraných podnicích 
regionu ještě v lednu.                    jc
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Válečné hroby 3: POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V HRADEČNÉ

Téměř v každé obci, i v té nej-
menší, jsou válečné hroby. Ne-
jsou to hroby v pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vo-
jáky z 1. světové války. 

Přímo uprostřed Hradečné, 
místní části obce Bílá Lhota, se 
na kamenné mohyle tyčí socha 
ženy, symbol svobody. V pravé, 
vysoko zdvižené ruce, drží po-
chodeň, v levé vavřínový věnec. 
Pod sochou, na desce z leště-
né žuly, je 11 jmen. Další malá 
obec, která během 1. světové 
války přišla o své mladé muže. 
V roce 2008, kdy jsme pomník 
pro potřebu ministerstva obrany 
fotili poprvé, bylo pod sochou 
prázdné místo, které zůstalo po 
odstraněném nápisu. Nápis už je 
na památníku zpátky.  
Po příběhu vzniku pomníku 
padlým v Hradečné není po-

třeba nijak pátrat. Se všemi po-
drobnostmi jej sepsal nynější 
kronikář hasičského sboru Jirka 
Gottwald mladší. Pro potřebu 
Litovelských novin je pouze 
zkrácen. 
„Na řádné valné hromadě ha-
sičského sboru 2. 2. 1924 byl 
podán bratrem hasičem Ladi-
slavem Havlíčkem návrh, aby 
našim padlým hasičům a obča-
nům ve světové válce byl posta-
ven důstojný pomník. Hned po 
výroční schůzi byly podniknuty 
radostné přípravy, aby pomník  
v nejkratším čase mohl býti zbu-
dován. Přípravný výbor zajel do 
Konice a vyžádal si od kamenic-
kého mistra pana Hemzala in-
formace a pokyny, co třeba bylo 
zařídit. Poněvadž v únoru na-
padlo hodně sněhu a byla pěkná 
zima, tahali hasiči z lomu na sa-
ních tažených koňmi veliké vá-
pencové balvany na místo, kde 
měl pomník stát. V této době 
příprav požádal bratr Ladislav 
Havlíček svého příbuzného aka-
demického sochaře pana Žáka  
z Prahy, jenž byl rodákem z Ka-
deřína, zda by byl ochoten vy-
tvořit pro pomník symbolickou 
sochu svobody, což tento ochot-
ně přislíbil a také vykonal. Hned 
jak se ukázalo jarní sluníčko, 
každý, kdo jen trochu mohl, po-
máhal s vybudováním podstav-
ce k pomníku. 
Počátkem července byl z Konice 
dovezen dohotovený pomník se 
sochou svobody. Na mramoro-
vé desce vsazené do pomníku 

umístěny byly fotografie našich 
padlých a zemřelých občanů ve 
světové válce a pod nimi zlatý-
mi písmeny vyrytý nápis: „Smr-
tí – utrpením svobodu jste dali 
Vlasti do vínku – nuž vděčnou 
za to trvalou svoji vzpomínku 
věnují Vám občané – hasiči“. 
Tento nápis však musel být  
v době okupace v letech 1939 až 
1945 z pomníku odstraněn. 
Náklad na vybudování pomníku 
v roce 1924 činil něco přes 8 000 
korun. Tento poměrně značný 
náklad uhradil náš hasičský sbor 
za částečného přispění obce. 
V roce 2014 ku příležitosti 90 
let od vzniku a výstavby pomní-
ku padlým v 1. světové válce se 
naši hasiči dohodli, že si pomník 
zaslouží opravu. Na financování 
opravy byla pod záštitou hasič-
ského sboru uskutečněna sbírka 
mezi občany v obci, při které se 
vybralo celkem 29 730 Kč, což 
je veliká částka a původně se  
s takovou výší vůbec nepočítalo. 
Navíc se ještě ke sbírce podařilo 
sehnat sponzorský dar 3 200 Kč. 
Na přání hasičů byla znovu vy-
robena pamětní deska, která 
musela být odstraněna za oku-
pace. 
Při sbírce se prvně většina lidí 
ptala, kolik přispěla na opravu 
obec, ale na památníku je jas-
ně napsáno, že pomník nechali 
vystavět občané – hasiči, takže 
i tuto opravu si občané zaplatili 
sami bez nějaké peněžní inter-
vence obce. 
Pietní akce položení věnců  

k pomníku padlých u výročí 90 
let od jeho výstavby byla uspo-
řádána 5. 7. 2014. Událost zapo-
čala slavnostním průvodem. Po 
příchodu k pomníku byly polo-
ženy věnce a byla zahrána státní 
hymna. Následovaly slavnostní 
proslovy.“
Příběh pomníku v Hradečné je 
pečlivě zapsán v kronice a ne-
bude nikdy zapomenut. Znovu 
získané svobody se nedočkalo 
jedenáct mladých mužů. Na-
příklad Jan Valouch. Ve svých 
22 letech padl na ruském bojišti 
u řeky Dněstru 15. 7. 1916. Ale 
díky hasičům z Hradečné ani 
on nebude nikdy zapomenut. 
Protože: „Smrtí – utrpením svo-
bodu jste dali Vlasti do vínku – 
nuž vděčnou za to trvalou svoji 
vzpomínku věnují Vám občané 
– hasiči“.

Eva Vaňková

Městská televize

Premiéra st  11. 1. 18.45 hod.
 st  25. 1. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Kolektiv Litovelského INFOkanálu Vám 
děkuje za přízeň v roce 2016, přeje 
úspěšný nový rok 2017, mnoho štěstí, 
pevné zdraví, pohodu a ovšem i ostrý 
obraz a dobrý zvuk při sledování naše-
ho vysílání. 

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

Tříkrálová sbírka proběhne o víkendu 7. a 8. ledna
Začátkem ledna po celé republi-
ce opět vyjdou do ulic skupinky 
tří biblických králů. V minulosti 
tato sbírka vypomohla občanům 
Litovelska postiženým torná-
dem, záplavami, požárem, obča-
nům a rodinám s dětmi, kteří se 
ocitli v nouzi. Z výtěžku sbírky 
mohla Charita v Litovli podpo-
řit Charitní pečovatelskou služ-
bu i vybavit půjčovnu kompen-
začních a zdravotních pomůcek. 
Tříkrálová sbírka pomohla  
i lidem v zahraničí: na Ukrajině, 
na Haiti, v Súdánu a v oblastech 
postižených tsunami. 

Použití Tříkrálové sbírky 2016
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v 52 obcích na Li-
tovelsku  529 886 Kč. Část sbír-
ky, určenou pro vlastní projekty 

Charity ve středisku Litovel, 
jsme využili následovně: 
 272 000 Kč na pořízení auta 
pro ošetřovatelskou službu   
 35 000 Kč na přímou pomoc 
sociálně slabým rodinám.
Zbývající částka byla použita na 
humanitární pomoc v zahraničí, 
kterou organizuje přímo sekre-
tariát Charity, na projekty a po-
radenskou činnost Arcidiecézní 
charity Olomouc a 5 % z vybra-
né částky na režii sbírky (výroba 
pokladniček, tisk složenek, pří-
prava Tříkrálového koncertu). 

Termín konání sbírky
Tříkrálová sbírka bude probíhat 
především o víkendu 7. a 8. led-
na, v některých obcích ale může 
proběhnout i v pracovní dny 
(rozhodnutí necháváme na míst-

ních kolednících). Koledování 
by mělo být ukončeno nejpoz-
ději do 15. ledna. V Litovli bude 
sbírka zahájena v pátek 6. 1.  
v 18 hodin dětskou mší spojenou  
s požehnáním pro koledníky. 

Organizace sbírky
Všechny skupinky koledníků 
budou přesně evidovány, stejně 
jako sbírkové pokladničky. Kaž- 
dá skupinka bude mít svého 
vedoucího, který bude vybaven 
potvrzenou průkazkou. Po-
kladničky budou zapečetěny na 
obecním nebo městském úřadě, 
kde také bude výnos sbírky spo-
čítán a poté převeden na konto 
Tříkrálové sbírky Charity ČR. 
Děkujeme za všechny, kterým 
Váš dar prospěje.
                    Ludmila Zavadilová                                       



Ze společnosti

Odešli
22. 11.  Ladislav Černý z Litovle (86 let)
22. 11.  Dana Soukupová z Litovle (60 let)
23. 11.  Amálie Skopalová z Nasobůrek (90 let)
23. 11.  Marie Svobodová z Litovle (91 let)
28. 11.  Ludmila Smýkalová z Litovle (92 let)
  2. 12.  Jindřich Přidal z Kluzova (92 let)
  3. 12.  Lubomír Růžička z Měrotína (60 let)
  5. 12.  Jarmila Macková z Litovle (94 let)
  9. 12.  Josef Vychodil z Litovle (78 let)
10. 12.  Marie Kleinová z Litovle (78 let)
12. 12.  Vratislava Králová z Litovle (91 let)
13. 12.  Anna Zacpalová z Měrotína (84 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.
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Blahopřání 

Nové kroky k protipovodňovým opatřením
Vážení spoluobčané,
v listopadu schválilo zastupitelstvo města 
důležitý krok k realizaci protipovodňových 
opatření (PPO) Litovle. Abychom si ujasnili 
celý kontext této náročné záležitosti, podí-
vejme se nejprve na historii projektu.

Historie projektu PPO
Povodí Moravy s. p. zpracovalo projekto-
vou dokumentaci pro nultou a první etapu 
stavby protipovodňových opatření v Litovli. 
Na svém 19. zasedání dne 26. 5. 2009 zastu-
pitelstvo města schválilo předloženou pro-
jektovou dokumentaci, oficiálně nazvanou 
Morava, Litovel – protipovodňová opatření 
I. etapa, a zavázalo se intenzivně pomoci při 
realizaci výkupu pozemků. 
Následně rada města na své 77. schůzi dne 
24. června 2010 projednala a schválila před-
ložený (upravený) návrh řešení této stavební 
akce pro územní řízení. V roce 2011 bylo na 
realizaci 1. etapy PPO vydáno územní roz-
hodnutí. Územní rozhodnutí na nultou eta-
pu PPO, která se stala součástí 1. etapy, bylo 
vydáno v roce 2012. Práce na následné pro-
jektové dokumentaci pro stavební povolení 
byly ovšem pozastaveny do doby, než budou 
vykoupeny potřebné pozemky. 
Od roku 2009 se pozemky potřebné pro 
stavbu 1. etapy PPO bohužel získat nepo-
dařilo.

Výzva ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství na léta 2014–2019 
vyhlásilo dotační program 129 260 na-
zvaný Podpora prevence před povodně-
mi III. Podle něj má ten, v jehož prospěch 
bude protipovodňová ochrana realizována,  
k získané dotaci přispět 15% finanční spo-
luúčastí. 
Povodí Moravy požaduje, aby město Litovel 
zahájilo a provedlo výkupy pozemků po-
třebných pro realizaci 1. etapy PPO s tím, že 
náklady na odkup budou následně započí-
tány jako ona požadovaná 15% spoluúčast.

Omezení města neexistencí PPO
Neexistence PPO začíná být pro rozvoj měs-
ta limitující.
Lokalita na Pavlínce zamýšlená pro výstav-
bu rodinných domů by se kvůli chybějícím 
PPO musela celá navýšit. To by zvýšilo ná-
klady pro stavebníky, ale zároveň by to při 
případné povodni zhoršilo situaci současné 
zástavby. Další přípravy k výstavbě proto na 
Pavlínce nepokračují. Jinou lokalitu vhod-
nou k výstavbě rodinných domů Litovel 
nemá.
Koncem roku 2015 vstoupily v platnost plá-
ny pro zvládání povodňových rizik a mapy 
povodňového ohrožení, nebezpečí a rizika. 
Je v nich zahrnuto i mnoho pozemků Lito-
vle. K výstavbě na těchto pozemcích již Po-
vodí Moravy dává záporné stanovisko. 
Neexistence protipovodňových opatření se 
týká i průmyslové zóny. Další výstavba pod-
niků musí být doprovázena kompenzačními 
protipovodňovými opatřeními v inundaci 
(tj. v zátopovém území; pozn. red.) v okolí 
obce Víska. 

Dá se předpokládat, že kompenzační pro-
tipovodňová opatření budou vyžadována  
i u ostatních staveb realizovaných v území se 
zvýšenými povodňovými riziky. 
Státní pozemkový úřad doporučuje zjistit 
u vlastníků pozemků, zda preferují prodej, 
nebo směnu. V tom nám také bude nápo-
mocen. Pozemkovou úpravu na celé území 
pro PPO ale neprovede.
PPO jsou tedy nutností. Po jejich realizaci 
se konečně změní mapy záplavového území.  
A to je předpoklad pro další výstavbu a roz-
voj města.

Vybraná data
Celkem se výkup týká přibližně 200 majitelů 
pozemků.
Předpokládané stavební náklady na nultou 
etapu jsou kolem 78 milionů Kč, na 1. etapu 
kolem 235 milionů Kč.
Pro realizaci stavby je třeba vykoupit okolo 
100 tisíc m2 pozemků ve čtyřech katastrál-
ních územích (Víska, Nasobůrky, Litovel  
a Červenka).

Co zastupitelstvo schválilo 24. 11. 2016
K zajištění financování přípravy a realizace 
PPO Litovle bude zřízen fond, do kterého se 
každoročně v rámci rozpočtu města počí-
naje rozpočtem na rok 2017 převede částka 
2 miliony Kč. Bude určena na inženýrskou 
činnost, posudky, výkupy a směny pozem-
ků a zároveň bude představovat finanční 
podíl města k dotaci na stavbu 1. i dalších 
etap PPO, bude sloužit k pokrytí nákladů 
na stavby vedoucí k ochraně Litovle při sto-
leté povodni a úhradu škod z případných 
povodní. Převáděné finanční prostředky je 
nutné v následujících letech s postupujícími 
pracemi až do doby dokončení PPO stano-
vovat v adekvátní výši.
Rada města vybere externího dodavatele, 
který bude jménem města jednat s vlastníky 
dotčených pozemků za účelem jejich výku-
pu, směny a dočasného záboru, včetně fi-
nančních náhrad. Bude jednat i se SPÚ ČR, 
KPÚ Olomouc za účelem provedení potřeb-
ných pozemkových úprav na pozemcích po-
třebných k realizaci 1. etapy PPO. 
Výsledky celého šetření budou analyzo-
vány a projednány v radě i zastupitelstvu.   
V případě pozitivních výsledků bude mož-
né vstoupit do jednání s Povodím Moravy 
a ministerstvem zemědělství a jednat o pří-
padném uzavření smlouvy o spolupráci při 
přípravě a realizaci protipovodňové ochra-
ny města Litovel, popřípadě o memorandu  
o spolupráci.

Bez získání potřebných pozemků není mož-
né protipovodňová opatření realizovat. Byli 
bychom rádi, kdyby jejich majitelé přistu-
povali k jednání o odprodeji s vědomím, že 
je nutné pomoci obyvatelům města a obcí,  
i s vědomím, že pozemky, které jsou v územ-
ním plánu vyčleněny na tuto stavbu, již ne-
mohou být jinak využity.

Ing. Zdeněk Potužák,
starosta města

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

Dne 8. ledna oslaví své 
krásné 70. narozeniny pan 
Jaroslav Petula z Červen-
ky, který dlouhá léta hrával 
závodně kuželky za 1. druž-
stvo Tatranu Litovel. Pro 
svoji pracovitost a kamarád-
skou povahu byl v kolektivu 
kuželkářů velmi oblíben. Jardo, děkujeme Ti za 
úspěšnou reprezentaci kuželkářského sportu v Lito-
vli. Přejeme Ti v dalších letech mnoho zdraví, štěstí  
a spokojenosti. Mockrát dík.             Litovelští kuželkáři
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Rodopis (21)

Rod Coufalů žil na statku č. 1 ve Vísce od roku 
1773, kdy se sem přiženil prapraděda mého pra-
dědy Šimon. A i když můj praděda odešel v dospě-
losti do Litovle, na statku stále zůstávali jeho pří-
buzní. Zajímalo mě, co se s domem dělo pak a jak 
se stalo, že dnes už tam žijí jiní lidé, ale nevěděla 
jsem, jak to zjistit. 
A víš, co se stalo, Iv? Procházela jsem v archivu 
matriku domovské příslušnosti ve Vísce z roku 
1911. A ukázalo se, že v tomto roce žil na gruntě 
nejstarší bratr mého pradědy Metoděje Josef. Ač-
koli mu bylo v tom roce 37 let, byl svobodný a žil 
na výměnku. Ovšem přesně v té době (1910 nebo 
1911) se do Vísky přistěhovala rodina jeho o šest 
let mladší sestry Ludmily Gottvaldové, která do té 
doby bydlela v Měrotíně. Hospodářem se tedy stal 
manžel Josefovy sestry.
Proč to tak bylo? Byl Josef snad nemocný, a proto 
se nemohl oženit ani hospodařit? V matrice ze-
mřelých jsem se dozvěděla, že umřel v 52 letech 
roku 1926. Jako příčina jeho náhlého úmrtí je 
uvedena chorea minor (tanec svatého Víta) a pa-
ralysis cordis (ochrnutí srdce). Těžko po devadesáti  
letech najít pamětníka, který by věděl, jak to tehdy 
s Josefem bylo.
Zato se mi podařilo najít pamětnici, která věděla, 
co se stalo s domem. Bylo to vlastně celkem jed-
noduché. Na gruntě zůstal jeden z Gottvaldových 
synů. Jeho dvě dcery se vdaly a odstěhovaly do 
jiných vesnic, a tak byl po smrti rodičů dům v 90. 
letech prodán. Rod Coufalů (a jeho následovníků) 
tam tedy žil přes dvě stě let.
Tak mě ale napadá, že řada domů může mít osud 
složitější a zájemci o rodokmen nemusí žádného 
pamětníka najít. Co můžou v takovém případě 
dělat, Iv?

Heli, od roku 1871 byly zakládány nové po-
zemkové knihy, ve kterých se vedla v letech 
1871–1950 vlastnická a jiná věcná práva k ne-
movitostem. Pro výpisy z těchto knih je potřeba 
se obrátit na příslušný katastrální úřad, kde Ti 
můžou vyhotovit, kromě nynějšího výpisu z ka-
tastru nemovitostí, také kopii vložky pozemkové 
knihy ke konkrétní nemovitosti. 
Výpis se skládá ze záhlaví a listů A, B, C. V listu 
A se uvádějí parcelní čísla s vyznačením druhu 
pozemku, příp. čísla popisná domů, a dále zá-
pisy změn týkající se uvedených parcel. List B 
obsahuje jména vlastníků nemovitostí včetně 
případných spoluvlastnických podílů, s citací 
listin, podle nichž došlo k zápisu v pozemkové 
knize. Kopie těchto listin, které Ti mnohé napoví, 
lze také po katastrálním úřadu vyžadovat, pokud 
se ovšem dochovaly. V listu C jsou uvedena věcná 
práva a břemena váznoucí na nemovitostech. 
Služba katastrálního úřadu je zpoplatněna.  
V některých případech lze žádat i elektronickou 
cestou.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Před deseti dny jsme absolvovali ve vašem krásném 
městě mistrovství České republiky ve zpracování tex-
tů na počítači. Základní škola Vítězná se již podruhé 
ujala nelehkého úkolu pořadatelství této náročné 
akce. Už loni jsme byli nadšeni možnostmi, které 
škola skýtá nejen co do vybavenosti, ale hlavně co do 
personálního obsazení. Pod vedením paní ředitelky 
Absolonové fungoval celý tým jako nejlepší švý-
carské hodinky. Vyučující vytvářeli velmi příjemné 
prostředí pro soutěžící a jejich pedagogický dopro-
vod, všichni jsme se cítili jako doma a mohli podat 
vynikající výkony. Vyučující školu překrásně vánočně 
vyzdobili, po celou dobu konání bylo perfektně na-
klizeno a pan školník plnil přání a potřeby účastní-
ků naprosto dokonale, vždy s úsměvem a ochotou. 
Zaměstnankyně kuchyně se o nás postaraly jako  
o vlastní rodinu, uvařily výborné a zdravé jídlo, v na-
bídce byl i zeleninový bufet. 

Celou akci zahájil místostarosta pan Viktor Kohout, 
který projevil zájem o tuto výjimečnou akci již loni. 
Ani letos neváhal obětovat svůj vzácný čas, aby 
účastníky pozdravil a seznámil je mimo jiné s mož-
nostmi, které skýtá předvánoční Litovel. To všichni 
velmi ocenili a vychutnali si adventní čas na překrás-
ně vyzdobeném náměstí s podvečerními kulturními 
akcemi. 
Chtěli bychom celé škole moc poděkovat za organi-
zaci této akce, jejíž účastníci právě zde bojovali o no-
minace na blížící se mistrovství světa ve zpracování 
textů, které se uskuteční v červenci 2017 v Berlíně. 
Litovelská Vítězná dělá čest svému názvu a již potřetí 
nepochybně vyšle své silné družstvo hájit medailové 
pozice z minulých let. 

Helena a Jaroslav Zaviačičovi 
Interinfo ČR, organizátor mistrovství

Z redakční pošty@

Rekonstrukce budovy po ZŠ – jak to vypadá uvnitř
V loňském roce začala celková rekonstrukce budovy po ZŠ Vejdovského na náměstí. Interiér 
budovy, ve které se vedle učeben ZŠ nacházel i internát, kuchyň s jídelnou, tělocvična nebo 
ordinace oční lékařky, je dispozičně upravován bouráním i dostavováním příček tak, aby  
v něm mohly být umístěny kanceláře části městského úřadu (nyní sídlící v Havlíčkově ulici). 
Stěhování by mělo proběhnout začátkem března.                                                                        hk

 Pohled na klenby průjezdu osvětlené reflektorem je až roman-
tický. Tam, kde byly zdi, zejí teď díry do odhalených místností.

Chodba ve 2. patře patřila dřív pokojům internátu s výhledem na 
Nečíz. Teď jsou proměňovány v kanceláře. 

 Budova bude 
mít výtah pří-
stupný ze dvora. 

 Chodby  
i místnosti bu-
dou za dva mě-
síce změněné  
k nepoznání.



Stalo se v Litovli
 18. 1. 1787 byl vydán dekret moravského  
gubernia. Podle něj a v souladu s josefínskou 
reformou městské správy měl být magistrát 
volen měšťany prostřednictvím 15členného 
volebního výboru, zvoleného všemi 300 majiteli 
domů. Magistrát  se skládal ze dvou zkoušených 
členů – purkmistra a syndika – a tří nezkouše-
ných radních. Volba zkoušených členů se děla za 
přítomnosti krajského hejtmana z osob s odpoví-
dající kvalifikací. Bylo to tedy spíše „výběrové ří-
zení“, zvolené osoby nemusely patřit mezi místní 
obyvatele. Prvním zkoušeným purkmistrem byl 
jmenován Jan Sarkander Heinz. Roku 1817 zrušil 
císař František volitelnost magistrátu městskou 
obcí, purkmistr a syndik byli dosazováni guberni-
em a apelačním soudem, tři nezkoušení členové 
byli jmenováni z řad měšťanstva.
 17. 1. 1937 se  v Litovli uskutečnil  „první 
zápas v kanadském hokeji“ mezi družstvy 
Sokola a gymnázia.
 22. 1. 1937 zemřel učitel Robert Ulrich, au-
tor Vlastivědy a řady článků o litovelské historii. 
Narodil se 8. 1. 1891 v Litovli, absolvoval litovel-
skou reálku a učitelský ústav. Od r. 1912 působil 
na školách v Konici, Rakové, Senici, Července 
a konečně v Litovli. Od roku 1932 učil na dívčí 
měšťance, pak na živnostenské škole pokračova-
cí a po dvě léta byl výpomocnou silou okresního 
školního inspektora. Byl činný v místních kul-
turních a humánních spolcích. Psal články vlas-
tivědného obsahu a roku 1934 vydal Vlastivědu 
slovem i obrazem pro 3. školní rok obecných škol, 
která byla učební pomůckou v našem okrese.
 29. 1. 1947 se narodil Svatopluk Skarup-
ský. Do čtrnácti let bydlel s rodiči ve Stádle  
u Šternberka. Když se přestěhovali do Litovle, 
začal se věnovat kanoistice. Jeho prvním trené-
rem v roce 1962 byl Milan Spáčil, v roce 1964 se 
už stal dorosteneckým přeborníkem republiky. 
Rok 1965 byl jeden z nejúspěšnějších. Vyhrával 
závody republikové i mezinárodní, na mistrov-
ství republiky jako dorostenec mezi muži obsadil 
v singl kánoi 6. místo. Na vojně začal jezdit dubl 
kánoi se Čtvrtečkou, vyhráli mistrovství republi-
ky na 500 metrů, 1 km a 10 km. V té době začal 
jezdit s dalším špičkovým závodníkem Pěnkavou 
a připravovali se na olympijské hry v Mexiku 
1968. Změna podnebí a stravy ale způsobila za-
žívací potíže a vlastní olympijský závod skončil 
neúspěchem, Skarupský s Pěnkavou byli šestí. 
Další závodění pak ukončila politická situace po 
normalizaci. Svatopluk Skarupský odešel praco-
vat do lesa a aktivního závodění zanechal. V 90. 
letech si v Litovli otevřel kominickou živnost.
 5. 1. 2007 se po krátkém ročním působení 
vzdal Mgr. Jiří Král funkce ředitele Městské-
ho klubu. Rada města jmenovala ředitelkou Bc. 
Hanu Vogelovou. V klubu tehdy pracovali Jarmila 
Bruštíková, účetní paní Varmužová, technik pan 
Machač a na sekretariátu Zuzana Pazderová.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Za rokem 2016 se můžeme ohlédnout s dob-
rými pocity. Na setkání s vedením města 
jsme zhodnotili naši činnost a konstatova-
li, že  členská  základna se přehoupla  přes  
tři stovky (322) a během roku proběhlo 51 
akcí ve vlastní režii a 7 ve spolupráci s jiný-
mi subjekty s návštěvou přes 1 500 seniorů. 
Nejvíce bylo přednášek nebo besed (7), stej-
ně jako schůzek seniorů v klubovně s účastí 
270 seniorů. Velmi oblíbené byly zájezdy (5), 
na kterých se nás vystřídalo 250, 4 návště-
vy či exkurze, cyklovýlety (5), pěší výšlapy  
s paní Kaštilovou (3) nebo ranní plavání 
pro seniory každé úterý a čtvrtek ráno na 
ZŠ Vítězná. Významným úspěchem se stala 
účast na Sportovních hrách seniorů, odkud 
soutěžní družstvo dovezlo stříbrné medaile  
a krásný pohár.  Z dalších akcí je třeba zmínit 
„dílničky“ pro obě ZŠ, školení v počítačové 
gramotnosti v městské knihovně, taneční 
odpoledne, oslavy Mezinárodního dne se-
niorů při vystoupení souboru Vlčnovjanka 
nebo návštěvu delegace JDS z partnerského 
města Revúca. Řada seniorů využila letos  
i Seniorské cestování s Olomouckým kra-
jem či Krajskou radou seniorů. Nejbohatší 
je spolupráce s Městským klubem, proběhly 
čtyři úspěšné akce. Díky všem!
V závěru roku přímo nadchl zájezd do Měst-
ského divadla v Brně na derniéru „koňské 
opery“ Limonádový Joe, kam směřoval plný 
autobus účastníků. Poslední výšlap 2016, 
pod vedením paní Ludmily Kaštilové, kte-
rého se zúčastnilo 19 seniorů, směřoval do 
Choliny a po návštěvě Hanáckého muzea 
někteří zamířili i ke Svaté vodě. Ve čtvrtek  
24. 11. jsme znovu s cestovatelem panem Jiřím 
Škůrkem zamířili do Střední Asie a Pamíru, 
kde spolu se třemi kamarády během května  
a června roku 2015 ujel na kole 1 200 kilome-
trů Tádžikistánem, Uzbekistánem a Kyrgyz-
stánem, čtyřmi průsmyky ve výšce přes 4 000 
metrů a nádhernými náhorními plošinami  
i zónou ledovců. Svým zajímavým vyprávě-

ním zaujal všech 58 přítomných seniorů.
Setkání s vedením města 1. 12. v Koncert-
ním sále MK bylo úspěšné. V kulturním 
programu vystoupil mladý harmonikář 
Zbyněk Dušek, žák ZUŠ Litovel, potom se-
nioři z Choliny v tanečním vystoupení na 
motivy Slavíků z Madridu a jihoamerických 
rytmů ve stylu skupiny Kučerovců pod ve-
dením paní Jiřiny Zajíčkové. Místostarosta, 
pan Viktor Kohout, seznámil s aktuálními 
problémy města a možnostmi dalšího třídě-
ní odpadu, starosta města Ing. Zdeněk Po-
tužák nastínil i další investiční záměry a po-
děkoval vedení klubu za aktivní činnost pro 
naplnění plnohodnotného života seniorů ve 
městě. Přání a dárkové balíčky byly předány 
naší nejstarší člence paní Jarmile Pekařové  
a panu Jiřímu Karešovi. Pak již přišli hudeb-
níci z Olomouce pod vedením pana Němce 
a pozvali přítomné na parket. Bylo veselo, 
občerstvení hodnoceno jako výborné větši-
nou přítomných 84 seniorů i 23 hostů.

Co vás čeká v lednu 2017? V rámci prezen-
tace spolupracujících subjektů chceme ve 
čtvrtek 12. 1. představit na besedě Muzejní 
společnost Litovelska v 16 hodin v klubov-
ně. Tamtéž na čtvrtek 26. 1. v 16 hodin chys-
táme  povídání o nejznámějších španělských 
městech s paní Věrou Mičkovou. Z připra-
vovaných akcí na měsíc únor ještě zmiňuje-
me  autobusový zájezd do Moravského di-
vadla Olomouc v pátek 3. 2. na Mozartovu 
operu Kouzelná flétna, na kterou se můžete 
přihlásit na některé z akcí nebo v obvyk-
lých „úředních hodinách“ každý pátek mezi  
9. a 10. hodinou v klubovně. Čas odjezdu 
bude ještě upřesněn ve vývěsce Seniorklubu 
v Husově ulici a v Litovelských novinách.
Přejme si společně v závěru roku hod-
ně zdraví, pohody a dobré nálady, radosti  
z aktivního života i ze všech milých blízkých.  
Šťastný Nový rok i celý rok 2017 přeje všem 
Samospráva Seniorklubu Litovel.                  jh

INZERCE
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Laskonky / Barbara Nesvadbová
Boj o Ameriku / Veronika Válková

SEVERNÍ
Ulice nese název podle jedné z hlavních světo-
vých stran. Je součástí sídliště právě na severu 
města, kde se stáčí do pravého úhlu a ústí do 
ulice Uničovské. Název podle polohy ulice byl 
vybrán z různých návrhů tehdejších členů rady 
– např. Jarní, Milénium, U Internátu apod. Ulice 
Severní je první ulicí vzniklou v novém tisíciletí 
a zároveň prozatím poslední nově pojmenova-
nou ulicí ve městě. 

Název: Severní (2001)

STUDENTŮ
Název ulice vychází z událostí roku 1989 a byl 
vybrán za účelem ocenění boje studentů za 
sametové revoluce. V říjnu 1989 naplánovala 
organizace Nezávislé studentské sdružení STU-
HA na 17. listopad 1989 pietní akci k 50. výročí 
uzavření českých vysokých škol nacisty. Akce 
se měla odehrát na pražském Albertově. Ofi-
ciálním účelem mělo být uctění památky Jana 
Opletala, avšak radikálnější části studentů mí-
nily využít této akce k vyjádření nespokojenosti 
se současnou společenskou situací a k volání po 
změně. Tato násilně potlačená protikomunis-
tická demonstrace na Národní třídě přerostla  
v revoluci, pád komunistické strany a změnu 
vlády. Dění v zemi nebylo studentům lhostejné 
již v minulosti, kdy demonstrovali k výročí vzni-
ku republiky za nacistické okupace země.

Ulice Studentů navazuje na ulici Čihadlo a ústí 
do ulice Kollárovy, takže tvoří část východního 
obchvatu města. Vznikala výstavbou ve 20. le-
tech a svůj první název dostala v roce 1929 na 
památku svatováclav-
ského jubilea. Za pro-
tektorátu byla nazvána 
Rundstrasse – Okružní. 
Po válce se vrátil název 
původní, ale pouze do 
roku 1963, kdy došlo 
i k jiným změnám  
v souvislosti s režimem 
a pozicí katolické církve 
v zemi. Svatého Vác-
lava nahradili pionýři  
a roku 1990 dostala 
ulice název Studentů.

Proměny názvu: Sva-
továclavská (1929)  
Rundstrasse (1940 )  
Svatováclavská (1945)  
 Pionýrská (1963) 
 Studentů (1990)

Ivana Kubíčková

Laskonky
Proč si neustále obou-
váme boty, které přece 
vždycky tlačily… Může 
existovat nevěra, kte-
rá nezraňuje? A kdy 
přijde po střídavé péči  
i střídavá povinnost  
a role rodičů se koneč-
ně vyrovnají? Povídky 
o nešťastné zamilova-

nosti a šťastných flirtech.
Kniha české spisovatelky a novinářky Bar-
bary Nesvadbové v sobě kombinuje po-
vídkové texty, novely a fejetony. Na první 
pohled však kniha upoutá především grafic-
kou úpravou. Přebal a ilustrace jsou dílem 
mladého popartového umělce inspirované-
ho stylem graffiti, který si říká Pasta Oner.
Barbara Nesvadbová jednoznačně stojí na 
straně ženských hrdinek, které netouží žít 
podle předem nalinkovaných rolí, a svými 
krátkými texty dokazuje, že i tzv. ženské čte-
ní má svou uměleckou kvalitu a hloubku. 

Boj o Ameriku
Za sedmileté války válčily Francie a Britá-

nie i v Severní Ame-
rice. V hustých lesích 
u Velkých jezer se to 
hemží vojáky i indiány 
a bezpečno není ani ve 
francouzské pevnosti, 
kde Bára našla útočiště 
– Angličané se chystají 
k útoku a na Báru na-
víc padne podezření, 
že pomohla uprchnout 
zajatému indiánovi. Potká však někoho, 
koho by tu vůbec nečekala...
Školní dějepis je pro mnohé žáky nezá-
živným souhrnem historických faktů  
o dobách, které jim nic neříkají. Historič-
ka Veronika Válková se snaží tento postoj 
změnit. Ve svých knížkách o světové a české 
historii přenáší čtenáře do skutečného světa  
v různých dějinných epochách, aby spolu 
s hrdinkou knížek Bárou zažívali napínavá 
dobrodružství a zároveň se dověděli mnoho 
zajímavostí z minulosti. Zájemcům o histo-
rii můžeme nabídnout dalších devět titulů 
Veroniky Válkové z edic Dobrodružné vý-
pravy do minulosti a Kouzelný atlas puto-
vání časem.                                                       lf

OPTICKÉ KLAMY
4.–24. ledna

Nejrůznější druhy optických klamů odhalující
záhady lidského vnímání a zákonů fyziky přiná-

šejí poučení i nevšední zábavu pro děti i dospělé.

PAMĚŤ HISTORICKÝCH STŘECH
1. února – 23. dubna

Historické krovy a střechy severní Moravy
a jejich skrytá krása.

ZMATENÉ PENÍZE
2. května – 27. srpna

Putovní numismatická výstava o zmatcích 
ve financích státu v období 1. světové války 

a o rozmanitých tématech na tehdejších platidlech.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
1. září – 5. listopadu

Rozmanitost společenského života hmyzu 
od nejprimitivnějších forem až po dokonale struk-

turované a vysoce organizované hmyzí „státy“.

BARBIE, JAK JE NEZNÁTE
12. listopadu – 5. února

Výstava panenek ze soukromé sbírky
paní Miluše Lublinerové.

VÝSTAVY V MUZEU V ROCE 2017
Začátkem roku 2016 otevřelo litovelské 
muzeum dvě nové expozice – Gustav Friš-
tenský a Od mechanického hracího strojku 
k modernímu gramofonu. Aby měli ná-
vštěvníci muzea možnost odnést si s sebou 
nějaký suvenýr, který by jim všechny stálé 
expozice připomínal, byly pořízeny nové 
předměty do muzejní prodejny.
Zajímavé a nevšední jsou dřevěné magnet- 
ky s obrázky, které odkazují na expozice. 
Dají se pořídit buď originálně vymalované, 
nebo v přírodní verzi, kdy si je každý může 
dotvořit dle své vlastní fantazie. Originál-
ním dárkem pak může být mechanický 
hrací strojek se znělkou Vltava od Bedřicha 
Smetany, případně podkovička pro štěstí se 
jménem Gustav Frištenský. Další novinkou 
je pohlednice stálých muzejních expozic  
a mnohé jiné zajímavé suvenýry.                     hoš

Nové upomínkové předměty v muzeu

Mechanické hrací strojky s melodií Vltavy.



Už dva roky se v Pňovicích 
vyučuje Ving Tsun a Escrima. 
Instruktor Martin Neplech 
mě pozval jak na jeden z tré-
ninků tohoto bojového umění, 
tak na trénink boxu pro ženy.  
A přestože jsem se fyzicky ne-
zapojila, stačila mi jedna ná-
vštěva k tomu, abych poznala, 
že tréninky vede skutečně dob-
rý učitel.

Na tréninku
Sobotní dopoledne. Oprýskané 
zdi bývalé dílny jsou popsané 
krvavě rudými nápisy, v rohu 
se zarputile mračí figurína a na 
žíněnkách, které pokrývají dvě 
třetiny podlahy, se rozcvičuje 
několik žen. Potom si rozdělí 
lapy a začnou trénovat boxerské 
údery. Oddychování, tvrdší mu-
zika z přehrávače, občasné zapí-
pání časomíry, která oznamuje 
změnu činnosti, instrukce tre-
néra. Pak ještě kruhový trénink. 
Okna jsou zamlžená tak, že přes 
ně není vidět. Na závěr trenér 
shrne, jakým dovednostem  
a schopnostem se toho dne nau-
čily. Odcházejí příjemně unave-
né, příště přijdou zas.
Nedělní dopoledne. Muži na 
žíněnkách stojí proti sobě a na-
cvičují jednotlivé chvaty. Málo 
pohybu. Zdánlivě se nic ne-
děje. Přestože vlastně mnoho. 
Pak modelová situace – setkání  
s bezdomovcem. Trenér sleduje, 
jak kdo reaguje, upozorňuje na 
zbytečnou agresi i předčasnou 
obranu. „A na závěr se pope-
rem!“ zvolá pak radostně. A já 
mám konečně co fotit. Ani teď 
nechybí závěrečné shrnutí.
Když je po všem, posadíme se 
na žíněnky a začneme si s Mar-
tinem Neplechem povídat.

Čím to, že ve vesnici, jako jsou 
Pňovice, najdeme školu bojo-
vého umění?
Náš Klub Ving Tsun a Escri-

ma Olomouc vznikl roku 2009  
v Olomouci. Chodilo tam hod-
ně lidí, ale kvůli provozním 
problémům jsme se museli pře-
stěhovat. V Pňovicích jsme asi 
dva roky. Jezdí sem trénovat lidi 
z Prostějova, Šternberka i od 
Uherského Brodu. 

To je docela daleko.
Já Ving Tsun trénuju už 17 roků. 
A před těmi sedmnácti lety jsem 
přesně tak začínal, jezdil jsem za 
svými učiteli. A jezdím i teď.

Pojďme si povědět, co to Ving 
Tsun a Escrima je.
Ving Tsun je čínský bojový styl, 
který obsahuje šest sestav, čtyři 
beze zbraně a dvě se zbraněmi 
– dlouhou tyčí a motýlími noži. 
Kromě využití při sebeobraně je 
jeho předností zlepšení moto-
rických schopností a dovedností 
těla.
Escrima naopak je způsob boje 
převážně se zbraněmi. Používa-
jí se tyče, meče, nože, karambit 
(pozn. malý zahnutý nůž podob-
ný drápu), popřípadě sarong – 
velký šátek.

Bojujete i s ostrými noži?
Ne. Jsou lidi, kteří trénují třeba 
s bodáky, ale na úkor toho, že ty 
útoky nejsou reálné. Lidi mají 

strach, nechtějí toho druhého 
zranit.
Proto si na boj bereme gumové 
tréninkové nože nebo třeba tyto 
obalené tyče, se kterými se mů-
žeme bít a odejít se vším, s čím 
jsme přišli. Kdybychom tréno-
vali jen s ostrými noži, nenaučili 
bychom se je použít v rychlosti, 
síle a dynamice.
Nůž je zákeřná zbraň a pro se-
beobranu k ničemu. Útočníka 
potřebujeme zastavit, zabránit 
mu v útočení, ne ho zabít. Ale  
s nožem je to tak, že než se útoč-
ník zastaví, má v sobě několik 
bodných a řezných ran.

V 90. letech přišla díky bojo-
vým filmům do Čech vlna zá-
jmu o bojové umění. Karate, 
kung-fu, judo... Kdekdo se do 
toho pustil a kdekdo od toho 
upustil. Vy ne.
My trénujeme hlavně proto, že 
nás to baví. To je ta nejdůleži-
tější ze všech motivací. Kdo má 
jinou motivaci, nevydrží. Pokud 
sem člověk přijde s tím, že se 
chce jen naučit bránit, většinou 
do dvou měsíců odchází. Proto-
že je to dřina, pravidelné trénin-
ky. A to se lidem moc nechce.
Na druhou stranu dělat něco bez 
praktického využití by mě taky 
nebavilo. Trénujeme tak, aby to, 
co se naučíme, bylo využitelné  
i pro sebeobranu. I když já pra-
cuju patnáct let u policie a za 
celou dobu jsem měl konflikty, 
kde bych to využil, tak dvakrát, 
třikrát.

Při trénincích nacvičujete i re-
álné situace, učíte se, jak jednat 
v případě, že vás někdo obtěžu-
je, nebo přímo napadne. Co je 
při sebeobraně důležité?
Základem je neeskalovat ten 
konflikt, neprat se, pokud to 
není nutné. Nejdůležitější je 
přijít domů zdravý, už proto, že 
na nás závisí další lidi – manžel-

10 / TÉMA MĚSÍCE

VING TSUN
Bojové umění Ving Tsun (čtěte 
vink čun; najdete též přepisy 
Wing Chun, Yong Tjun aj.) je 
jedním ze stylů kung-fu. Pochází 
z Číny a jeho nitky vedou až ke 
klášteru Šaolin, v němž se bojová 
umění studovala. Podle legen-
dy tento styl vytvořila mniška, 
jež musela tak jako ostatní v 18. 
století klášter opustit poté, co 
byl zničen vládnoucí dynastií. Při 
pozorování dvou bojujících zvířat, 
snad jeřába a opice, ji napadlo 
vytvořit takový bojový styl, který 
by využíval víc metodu než sílu  
a účinně fungoval při sebeob-
raně. Později tomuto bojovému 
umění naučila dívku, jež potřebo-
vala přemoct muže, který se chtěl 
proti její vůli stát jejím ženichem. 
Dívka se jmenovala Ving Tsun, 
tedy Krásné jaro, a její jméno nese 
bojové umění dodnes.
Tento bojový styl se pak předával 
z učitele na žáka, žáků však bý-
valo jen omezené množství. Tím, 
kdo Ving Tsun dostal do povědo-
mí a zároveň umožnil jeho studi-
um velkému množství zájemců, 
byl až ve 20. století mistr Yip Man, 
který působil v Hongkongu. Zde 
se od něj bojové technice naučil 
Bruce Lee, jenž díky filmu prosla-
vil Ving Tsun a potažmo kung-fu 
po celém světě.

ESCRIMA
Escrima je bojový styl s chladnými 
a úderovými zbraněmi, který po-
chází z Filipín. Vznikl propojením 
bojových technik původních oby-
vatel s uměním boje se zbraní, 
který na Filipíny přivezli Španělé. 
Ti ostrovní stát okupovali po ně-
kolik staletí, jsou ale jen jedním  
z nepřátel, jimž se obyvatelé ost-
rovů museli bránit. Po osvobození 
byla Escrima vyučována v armádě 
i ve školách.

V České republice existuje několik 
organizací vyučujících Ving Tsun. 
Škola Ving Tsun v Pňovicích spadá 
pod AVSE Missing-Link, která v ČR 
provozuje 11 škol. 
AVSE znamená Asociace Ving 
Tsun, Security System a Escrima.
Výraz Missing-Link (anglicky 
chybějící souvislost) odkazuje  
k tomu, že jednotlivá funkční 
bojová umění jsou ve skutečnos-
ti jen jedním. Proto se Ving Tsun  
a Escrima doplňují.

Bojové umění Ving Tsun a Escrima



ky, děti... Takže by bylo hloupé 
vyvolávat konflikty a jednou se  
z takové situace zdravý nevrátit. 
Nejvíc zranění totiž nevzniká 
tím, že někoho praštím, ale že 
když ho praštím, tak ten člověk 
spadne a rozbije si hlavu o ob-
rubník.
Ale když už je konflikt vystup-
ňovaný, je dobré mít nástroje na 
to, abychom ho zvládli. Já mám 
sebeobranu postavenou na škále 
technik od těch nejjemnějších, 
jako je kontrola, nějaké držení, 
až po ty nejtvrdší, což je sebe-
obrana se střelnou zbraní. To 
dělám ale jen s lidmi, kteří už tu 
zbraň mají.

Trénujete už řadu let. Co je 
vlastně vaším cílem? Takhle 
taky můžete trénovat třeba do 
devadesáti...
A to je naším cílem. Jak se říká, 
cíl je cesta.
Mě nikdy nebavilo soutěžit, 
účastnit se zápasů. Mě třeba baví 
učit. Takže mým cílem je mít 
lidi, kteří sem budou jezdit tré-
novat a bude je to bavit. Všichni 
si dobře zacvičíme a zároveň se 
něco naučíme. Třeba o fungová-
ní těla. Při Ving Tsun rozvíjíme 
pocitové vnímání. Když se na 
protivníka navážeme, pozná-
me, kam ten druhý dá úder. Což 
není běžná schopnost.
Trénink těla je dlouhodobá, ne-
-li celoživotní náplň. Když teď 
přestanu a za dva roky se budu 
chtít vrátit, nebudu se sice učit 
všechno znova, ale ztratím 
spoustu toho, co jsem se naučil. 
Nefunguje cvičit měsíc v roce  
a pak nic nedělat. 

Ale někdy se člověk dostane do 
situace, že trénovat nemůže.
Jeden můj instruktor řekl, že  
v jeho slovníku přestává být 
slovo problém, ale nahradil ho 
slovem výzva. Když nemůžu – 
třeba se zraním – najdu způsob, 
jak trénovat, aniž by mi zranění 
bránilo nebo jsem si ho zhoršil.
I náš velmistr Yip Man, který 

zemřel v 70. le-
tech, trénoval do 
pozdního věku. 
Změnil ale způ-
sob tréninku. Byl 
ekonomičtější, vy-
užíval jen některé 
věci. Asi deset dní 
před smrtí natočil 
video s formami, 
které tady tré-
nujeme. (pozn. 
forma = sousta-
va pohybů, které 
rozvíjejí konkrétní 
dovednosti, učí pracovat se silou 
i vnitřním naladěním)

Je tohle cvičení vhodné i pro 
člověka se zdravotním handi-
capem?
Jistě. Trénuje s námi epileptik 
i kluk, který nevidí. Handicap 
má ten člověk, který se se svým 
postižením nedokáže sžít. Exis-
tují lidi, kteří jsou postižení, ale 
handicap nemají, protože doká-
žou normálně žít. 
Když trénujeme s nevidomým 
člověkem, cvičení tomu přizpů-
sobíme. Například taktilní cvi-
čení, při kterých jsme v kontak-
tu, trénujeme tak, abychom se 
přitom nemuseli dívat. Je jasné, 
že když někdo přijde k slepému 
člověku a praští ho, má ten člo-
věk problém. Ale pokud s útoč-
níkem dokáže navázat kontakt, 
už s tím může něco dělat.
Já to mám postavené tak, že si 
nulovou schopnost sebeobrany 
chci zvýšit, a je na mně, jak moc. 
Nevidomý třeba nemá tu schop-
nost tak velkou jako člověk, kte-
rý vidí, ale rozhodně ji má vyšší 
než ten, kdo nikdy nic netréno-
val a nedokáže se poprat.

A co při potížích s pohybovým 
aparátem?
Záleží na tom, co je to za pro-
blém. Když někdo nemá nohu 
a je na vozíku, může trénovat 
ruce. Když někoho bolí páteř, 
třeba má vyhřezlou plotýnku, 
cvičení mu pomáhá. S bolavý-

mi zády má problém spousta 
lidí, protože hodně času prosedí  
u počítače, takže mají slabé zá-
dové svaly. Pak se začnou hýbat 
a něco se jim stane. A oni si řek-
nou: „Zrovna při tom pohybu se 
mi to stalo, takže bych nic neměl 
dělat.“
Jenže jde o to nezvedat hned sto 
kilo, ale začít pomalu, postupně. 
Ve Ving Tsunu se člověk nejdřív 
učí správně stát, trénuje formu, 
cvičí staticky a pomalinku po-
siluje.
Pokud má někdo problém s po-
hybovým aparátem, záleží na 
tom, jak se s tím vyrovnává, jak 
dokáže překonat bolest nebo to, 
co ho limituje. Já nikoho nenu-
tím dělat přesně to, co cvičíme. 
Koho bolí noha, trénuje ruce.
Otázka tedy není, jestli můžou 
lidi bojové umění dělat, ale jestli 
dokážou překonat svoje limity.

Viděla jsem tady muže, kteří 
trénují třeba už osm let. Když 
mezi vás přijde začátečník, 
bude to pro něj hodně nároč-
né, ne?
Nový žák se nezačne hned prát. 
Začne se učit základy, postoje, 
techniky a začne i se sebeobra-
nou. Na tu není potřeba znát 
moc technik, ale mít to nasta-
vené v hlavě. Člověku, který nás 
otravuje, je potřeba dokázat říct 
ne. To hodně lidí neumí.
A cvičit s lidmi, kteří už to umí, 
je naopak výhoda. Protože po-
kud jsou mentálně na úrovni, 
nový žák se od nich učí.

Tvrdíte, že člověk se má učit 
celý život. Vy jako učitel se  
i sám někde učíte?
Samozřejmě, chodím trénovat 
k jiným učitelům. Chodím i bo-
xovat, dělám sebeobranu. Uči-
tel, který není zároveň žákem, 
nemůže být dobrý učitel. Nemá 
potřebné znalosti ani schopnos-
ti.
Dobrý učitel ale nemusí být 
dobrý bojovník. Učit někoho 
není otázka toho, že tu věc zvlá-
dám nejlíp na světě, ale otázka 
toho, jak ji dokážu předat.       hk
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TRÉNINKY

V bývalé škole v Pňovicích probíhá 
několik tréninků a všechny jsou 
otevřené i nově příchozím. 
Kruhový trénink navštěvují hoj-
ně ženy. Bez přestávky se střídají 
při různých typech cviků tak, aby 
procvičily střídavě různé svaly.
Box pro ženy je novinka od letoš-
ního podzimu. Zatím se nacvičují 
základní údery a probíhá posilová-
ní při kruhovém tréninku.
Bojové umění Ving Tsun  
a Escrima navštěvují v součas-
nosti jen muži, ale vítány jsou  
i ženy. Nacvičují se chvaty (formy), 
probírají se modelové situace při 
sebeobraně, bojuje se s pomůcka-
mi i bez nich.

Protože trenér Martin Neplech 
pracuje jako policista, probíhají 
tréninky sice pravidelně, ale v růz-
ných dnech a časech dle domluvy. 
Aktuální termíny tréninků jsou na 
Facebooku:
www.facebook.com/Vingtsun 
EscrimaOlomouc
Chcete-li se předem domluvit, 
můžete kontaktovat trenéra na:
neplech.m@seznam.cz
774 606 013

Do not pray 
for an easy life. 

Pray for the strength 
to endure a diffcult one.

Nemodli se za snadný 
život. Modli se za sílu, 
abys zvládl ten těžký.

(Bruce Lee)



Sopranistka Eva Urbanová patří 
již více než dvacet let k největ-
ším českým operním hvězdám. 
K jejím nejvýznamnějším vy-
znamenáním patří cena Thálie 
za Kostelničku v Janáčkově Její 
pastorkyni, kanadská cena Dora 
Mavor Moore za ztvárnění téže 
role v inscenaci Kanadské oper-
ní společnosti v Torontu či ame-
rická cena Grammy za nahráv-

ku Celeste Aida: Famous Opera 
Arias.
Eva Urbanová studovala zpěv 
soukromě u Ludmily Kotnaue-
rové a zároveň pracovala s pro-
slulou sopranistkou Renatou 
Scotto. Od roku 1990 je v trva-
lém angažmá v pražském Ná-
rodním divadle, kde ztvárnila  
řadu velkých rolí. Na scéně Stát-
ní opery Praha nastudovala ti-
tulní roli v nové inscenaci Dvo-
řákovy Rusalky. Hostovala na 
mnoha světových scénách, jaký-
mi jsou mj. milánská La Scala, 
Hamburská státní opera, Co-
vent Garden v Londýně, Opéra 
National de Paris, Teatro Real  
v Madridu ad. Je stálým hostem 
mezinárodních hudebních festi-
valů Pražské jaro a Smetanova 
Litomyšl. Na kontě má mnoho 
nahrávek a spolupracovala s vý-
znamnými dirigenty. 
Koncert první dámy české oper-
ní scény si nenechte ujít ve stře-
du 25. 1. v 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. 

MK
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

1
út 10. 1., 10 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: 40 Kč
NA KOUZELNÉM PALOUČKU S JŮ A HELE  pohádková revue loutkohe-
recké skupiny Loudadlo spolu se svými nadživotními loutkami zavede děti 
na kouzelný palouček plný písniček, pohádek, soutěží a překvapení; pro 
děti MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 

11.–27. 1., PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hod., Výstavní síň 
MK Litovel, volný vstup
ŽENA OČIMA NĚŽNÝCH MUŽŮ  Jan Hrachovina (obrazy, kresby, grafika, 
sochy), Tomáš Mather (fotografie), výstavu zahájí PaedDr. Helena Peštuko-
vá Sedláčková, vernisáž: středa 11. 1. v 17 hod.

čt 12. 1., 18 hod., Malý sál Záložny v Litovli, vstupné: 70 Kč, na místě 100 Kč
BAREVNÝ VIETNAM A TAJEMNÉ BORNEO  diashow Barevný Vietnam  
a tajemné Borneo spisovatele Vojtěcha Alberto Slámy vás zavede na nejza-
jímavější místa těchto exotických zemí

po 16. 1., 18 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: 90 Kč
FILMOVÉ PONDĚLÍ: JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK  Štěpán, Kendy  
a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou, jsou to nerozluční kamarádi 
s nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie

st 18. 1., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 150 Kč, na místě 200 Kč
ŠANSONĚNÍ ZLATKY BARTOŠKOVÉ A KARLA VOŘÍŠKA  zábavný pořad 
hudby, poezie a vyprávění o životě a trampotách uměleckého světa spojuje 
původní současnou českou hudební tvorbu šansoniérky Zlatky Bartoškové  
s poezií a knižní tvorbou moderátora TV Prima Karla Voříška

pá 20. 1., 20 hod., Velký a Malý sál Záložny, vstupné: v předprodeji 120 Kč, 
na místě 170 Kč 
MĚSTSKÝ PLES  zahraje skupina Modrá rosa, na programu bude poloné-
za ZŠ Vítězná, roztleskávačky Golden Bees, Happy Bees a Dangerous Bees,  
folklorní soubor Šumiačan; občerstvení a tombola zajištěny

po 23. 1., 17 hod., Koncertní sál MK Litovel
KONCERT ZUŠ  pořadatel: ZUŠ Litovel 

út 24. 1., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
KALLIOPÉ TRIO PRAGUE  klavírní trio – Markéta Vokáčová, Jan Zemen, 
Adéla Donovalová

st 25. 1., 19 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 
300/350/390 Kč, na místě příplatek 50 Kč
EVA URBANOVÁ  koncert první dámy české operní scény

každý čtvrtek od 26. 1., 17.30 hod., Velký sál Záložny, 8 lekcí/720 Kč/os.
KURZ SALSY PRO ŽENY  pokračování úspěšného kurzu salsy pro ženy pod 
vedením zkušeného lektora

každý čtvrtek od 26. 1., 18.45 hod., Velký sál Záložny, 8 lekcí/1000 Kč/os.
TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  taneční kurz pro pokročilé pod vede-
ním tanečních mistrů Coufalových

út 31. 1., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné: od 250 Kč, na místě +50 Kč
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU  milostná komedie s mnoha půvabnými 
momenty, hrají: Veronika Freimannová a Zdeněk Žák

PŘIPRAVUJEME
11. 2. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA (pohádka), NOACO (koncert folkové kapely), 
18. 2. Hanácké bál, 28. 2. Apollón Kvartet (koncert), 8. 3. Módní přehlíd-
ka, 20. 3. Růže pro Algernon (divadelní představení), 23. 3. Honza Nedvěd 
(koncert), 21. 4. 4TET (koncert vokálního kvarteta)

Kalliopé Trio Prague (Markéta 
Vokáčová, Jan Zemen, Adéla 
Donovalová) je soubor zalo-
žený na půdě pražské HAMU. 
Během relativně krátké doby 
se trio představilo na řadě kon-
certních pódií a pokaždé se 
setkalo s velmi pozitivním při-
jetím a nadšenou kritikou. Zde 
jedno za všechny: „Nová vy-
cházející hvězda na hudebním 
nebi... můžete říci, že jste byli  
u toho.“ (Veit Feger – Schwäbis-
che Zeitung) 
Na další koncert v rámci KPH 
vás zveme v úterý 24. ledna v 19 
hodin do Koncertního sálu MK. 

MK

Koncert mladého Kalliopé tria

Eva Urbanová a Moravské klavírní trio 

Ve středu 18. ledna v 19 hodin 
se v Koncertním sále Městského 
klubu uskuteční nový společný 
pořad šansoniérky Zlatky Bar-
toškové a moderátora TV Prima 
Karla Voříška Šansonění.
Zábavný pořad z hudby, poezie 
a vyprávění o životě a trampo-
tách uměleckého světa spojuje 
původní současnou českou hu-
dební tvorbu šansoniérky Zlat-
ky Bartoškové s poezií a kniž-
ní tvorbou moderátora Karla 
Voříška. Osobitá šansoniérka  

a televizní moderátor se po le-
tech vrací ke spolupráci, která 
začala v dobách společného pů-
sobení v Armádním uměleckém 
souboru. 
Zlatka Bartošková se věnuje ze-
jména šansonu a každý měsíc 
koncertuje v Činoherní kavárně 
Činoherního klubu Praha, hos-
tuje v klubu Lávka nebo Balbí-
nově poetické hospůdce v Praze. 
Karel Voříšek se představí nejen 
jako moderátor. 

MK

Šansonění Z. Bartoškové a K. Voříška
Vážně i nevážně, o šansonu a poezii převážně
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Nejen oči mužů potěší výstava, 
kterou na leden připravili dva 
přátelé výtvarníci – malíř a so-
chař Jan Hrachovina a fotograf 
Tomáš Mather. Kdo ji bude 
chtít vidět, měl by si pospíšit. 

Ve Výstavní síni Městského 
klubu bude jen 17 dní.

Můžete představit sebe a svou 
uměleckou práci?
TM: Jsem věčně hledající bytost. 
Mou pozornost přitahují oby-
čejné tvary, předměty a místa. 
Mé vědomí se je snaží zachytit  
a postavit na piedestal výluč-
nosti, obhájit jejich existenci  
a ukázat tenké nitky souvislostí 
vedoucí až k člověku, vesmíru. 
Není to moje volba, nevím jetli 
je to dobře, musím.
JH: Jsem členem Unie výtvar-
ných umělců Olomoucka. Má 
výtvarná činnost je zaměřena 
na portrét, figurální a abstraktní 
tvorbu technikou malby, kresby, 
grafiky a sochy. Velkou inspirací 
je mně lidská tvář, tělo, pohyb, 
myšlenka, tanec či hudba.

Jaké práce na výstavě uvidíme?
TM: Na výstavě se můžete ma-
linko zasnít a pokusit se sdílet 
můj pohled na ženu, skrze svět-
locitlivou vrstvu velkoformáto-
vých fotografií, realizovaných 
klasickou, řemeslnou (analogo-
vou) technikou.
JH: Na výstavě budou rané práce 
portrétů žen. Ve figurální tvor-
bě, která bude na výstavě, chci 
zachytit nejen krásy ženského 
těla, ale i souznění s mužem.

Jak vypadá žena očima něž-
ných mužů?
TM: Žena je jako Země. Přita-
huje nás. Nikdy ji nemůžeme 
vlastnit, snad proto se o to neu-
stále pokoušíme. Umí se rafino-
vaně zjevit i v úsměvu úplně cizí 
bytosti. Chceme s ní splynout, 
přiblíží-li se však, tak snad jen 

proto, aby se mohla zase vzdálit. 
Umí se zatřpytit jako slza a ... je 
plná těla...
JH: Jak vypadá žena očima něž-
ných mužů, zhlédnete na výsta-
vě.                                                   hk

Jak vidí ženy dva něžní muži? Přijďte se podívat na jejich výstavu

7. LEDNA
Házenkářský ples, Červenka

14. LEDNA
Myslivecký ples, Červenka

ples Arsenal, Loučany

20. LEDNA
Městský ples, Litovel

Ples SDH, Senice na Hané
Sokolský ples, Náklo

21. LEDNA
Farní ples, Střeň

Myslivecký ples, Náměšť na Hané

27. LEDNA
Ples ZŠ Jungmannova, Litovel 

Myslivecký ples, Unčovice
 

28. LEDNA
Hasičský ples, Červenka
Hasičský ples, Haňovice

Ples SDH, Loučany
Šibřinky, Náměšť na Hané 

Hasičský ples, Střeň

4. ÚNORA
Fotbalový ples, Červenka

Ples SDH, Víska
Ples SDH, Mezice 

Hasičský ples, Náměšť na Hané
Rybářský ples, Senice na Hané

10. ÚNORA
Ples RS a ZŠ Vítězná, Litovel

11. ÚNORA
Společenský ples obce, Haňovice

Charitní ples, Nasobůrky

17. ÚNORA
Obecní ples, Cholina

Školní ples, Náklo

18. ÚNORA
XXXI. Hanácké bál, Litovel

Maškarní bál, Červenka 
30. Jubilejní květinový ples, Loučany
Tradiční ples městyse, Náměšť n. H.

52. Šibřinky, Střeň

25. ÚNORA
Ples RS GJO, Litovel

Školní ples ZŠ Bílá Lhota

3. BŘEZNA
Sportovní ples, Náměšť na Hané

 
4. BŘEZNA

Tradiční ples přátel dobré zábavy, 
Litovel

10. BŘEZNA
Maškarní bál pro dospělé, Senice n. H. 

17. BŘEZNA
Maškarní ples, Náklo

18. BŘEZNA
Josefovský bál, Náklo

Charitativní ples, Náměšť na Hané

Plesová sezóna v Litovli i okolních obcích v roce 2017

Barevný Vietnam a tajemné Borneo očima cestovatele
Diashow Barevný Vietnam a ta-
jemné Borneo spisovatele Vojtě-
cha Alberto Slámy nás zavede na 
nejzajímavější místa těchto exo-
tických asijských zemí. 
Uvidíme poslední zbytky pra-
lesů, které jsou pokladnicemi 
nových zvířecích druhů, o nichž 
vědci neměli ani tušení. 
Navštívíme pulzující moderní 
města, stejně jako ruiny zaniklé 
říše Champa. Poněkud šokující 
asijské tržiště nás překvapí ne-
jenom shonem a barvami, ale 
především těmi nejpodivnějšími 
pokrmy, které jsou připravovány 

z prodávaných žab, ryb, hadů  
a dokonce i psů. 
V posvátném jezeře Hoan Kiem 
budeme pozorovat obří želvu, 
která podle legend předala viet- 
namskému císařovi Le Loiovi 
meč, jímž následně vyhnal čín-
ské vetřelce.
Na Borneu poplujeme po řece 
obřích krokodýlů a vydáme se 
i po stopách záhadných tvorů  
z domorodých legend. Sezná-
míme se také s jedním z posled-
ních lovců lebek – kadazanským 
rybářem Bateigem Labim, před 
nímž se třásli i japonští vojáci, 

kteří Borneo obsazovali. Uvi-
díme také největší masožravé 
rostliny světa, jež jsou schopny 
ulovit i žáby nebo myši.
Další informace najdete na blo-
gu vojtech-alberto.blog.cz.
Tuto zajímavou besedu si ne-
nechte ujít 12. ledna v 18 hodin 
v Malém sále Záložny.            MK

Štěpán, Kendy a Karas zůstali  
i po dvanácti letech sami sebou. 
Jsou to nerozluční kamarádi  
s nevyčerpatelným smyslem pro 
humor i schopností sebeironie, 
i když už s lehkým nádechem 
skepse. V něčem jsou však jiní. 
Dospívají, ale svým typicky bás-
nickým stylem. Je jim padesát  
a cítí, že by měli dát svým ži-
votům nějaký řád a splnit si 
svoje touhy a přání. A jak je 
známo, zázrakům je třeba po-
máhat! Film Jak básníci čekají 
na zázrak budeme promítat  
v pondělí 16. ledna v 18 hodin.

Básníci pošesté
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P. Miroslav Bambuch (vpravo) s děkanem šternberského děkanátu Svato-
plukem Pavlicou při mši u příležitosti uvedení do úřadu v litovelské farnosti  
15. července 2016.

Rozhovor s litovelským knězem Miroslavem Bambuchem, 2. část 
V prosincovém čísle jsme začali 
rozhovor s farářem Římskoka-
tolické farnosti Litovel Miro-
slavem Bambuchem. A tak teď 
bez zvláštního úvodu navá-
žeme tam, kde jsme posledně 
skončili.

Za knězem chodí lidé se svými 
problémy v očekávání, že jim 
pomůže. To je náročná psycho-
logická práce...
Kněz nezastupuje psychologa, 
jeho úkolem není věci rozklí-
čovat a dát správnou radu. Psy-
cholog se obvykle snaží zmírnit 
tlak, to, co člověka dostává do 
nestandardního stavu, posunout 
bokem. Psychologie pomáhá 
věci popisovat, ale mnohdy není 
tím jediným možným řešením.
Křesťanství pracuje s velmi hlu-
bokou myšlenkou odpuštění. 
Vede člověka k tomu, aby věci 
přijal a smířil se s nimi. Od-
puštění a přijetí je podpořené 
vzájemnou modlitbou. Kněz se 
modlí za lidi, kteří se mu svěřují, 
ale i ti lidé sami se musí mod-
lit, aby našli a dokázali přijmout 
správnou cestu.
Když ovšem někdo potřebuje 
určitý typ medikace, speciální 
odbornou pomoc, je potřeba 
psychologa. V takovém případě 
to pouhá modlitba většinou ne-
může spravit.

Mám takovou představu, že 
modlitba nemá být žádost. Je 
to tak?
Člověk může žádat, ale nemůže 
Boha manipulovat a říkat mu, 
co má dělat. Když vysloví svou 
prosbu nebo potřebu, měl by být 
otevřený možnostem, které jsou 
mu pak nabídnuty. On ale často 
usiluje jen o jediné, o to své ře-
šení. Přitom jiný způsob řešení 

leží kousek vedle. Jenže on ho 
není schopný uchopit, protože 
se pořád drží té první možnosti. 
Mnohdy je to tak, že teprve až 
člověk připustí, že se věci nesta-
nou tak, jak chce, a opustí svoji 
představu, najde tu druhou mož-
nost. A ta bývá mnohem lepší  
a s krásnějším užitkem, který 
může mít nejen on, ale i další lidé.

Máte zkušenosti se sílou mod-
litby?
Sílu modlitby zjišťujeme až z je-
jích účinků.
Třeba moje zkušenost s jedním 
nemocným. Manželka člově-
ka, který ležel na áru v kómatu, 
mě požádala, abych ho přišel 
zaopatřit, to znamená udělit 
svátost nemocných. Doktoři jí 
řekli, ať se s ním rozloučí, že za 
dva nebo tři dny odejde. Mod-
lili jsme se nad ním, udělil jsem 
mu pomazání nemocných. Bylo 
zajímavé sledovat na přístrojích, 
jak se změnil jeho srdeční tep, 
jak se zpomalil, zklidnil. Samot-
ná svátost s nemocným pracuje, 
aniž by on musel být aktivní. Ten 
člověk se po týdnu probral a po 
dvou měsících ho zrehabilito-
vali. Teď je v relativně naprosto 
„funkčním stavu“.
Pro mě je to důkaz, že tady 
pracuje Bůh skrze mne jako 
lidského služebníka. Tyto věci 
fungují. Je ale důležité vědět, že 
spolupracuji s Bohem. V na-
šem národě dnes ubývá víry  
a přibývá pověry, praktik léčite-
lů i šarlatánů. Jenže pokud léči-
tel nevyužívá přímo Boží moc  
a neoslovuje Boha, pracuje se si-
lou, o které nemůže říct, odkud 
je. V takovém případě je jeho 
pomoc spíše kontraproduktivní.

Vy jste nikdy nehledal jiné 

možnosti? Jste odmalička pře-
svědčený katolík?
Nejsem. Asi do 10 let jsem čás-
tečně vyrůstal v křesťanské 
výchově. Pak se to moc neroz-
víjelo, v křesťanství jsem nežil. 
Vracel jsem se k němu někdy  
v 17, 18 letech jako takový polo-
viční konvertita.

Co Vás přivedlo k tomu, že jste 
se stal knězem?
Myslím, že jsou to dvě setkání  
s velkými kněžskými osobnostmi 
a jejich příklad. Oslovující věc,  
i dnes, je setkání s člověkem, kte-
rý tu víru žije a žije ji opravdově  
a upřímně. Je to přirozený pří-
klad, který funguje i v lidské ro-
vině. Dítě napodobuje, co rodič 
dělá. A co nedělá, nemůže ani 
ono přijmout jako hodnotu.
Všichni lidé jsou duchovní oso-
by. Jde jen o to, jak s tou duchov-
ní stránkou pracují a nakolik jí 
dávají možnost, aby mohla růst. 
Pokud to dělají, stávají se pro 
druhé příkladem, oslovujícím 
člověkem. Nebo i oslňujícím,  
v jistém slova smyslu. Tím, kdo 
nese světlo. Pokud budu žít  
v šedi každodenních povinností 
a hlavu ke světlu ani nezvednu, 
nemůžu ho uvidět. Ale v mo-
mentě, kdy ho ucítím a hlavu 
zvednu, budu se chtít k tako-
vému člověku dostat, být s ním  
v kontaktu a napít se ze stejného 
pramene, ze kterého pije on.
Cítím, že mnoho lidí je ztrace-
ných, bez světla, bez života. Se-
tkání ale musí vždycky začít na 
přirozené lidské rovině. Musím 
s člověkem navázat komunikaci, 
teprve potom se odhalují mož-
nosti, které můžu nabídnout. 
Možnosti, které on do té doby 
nevidí ani nehledá.

Češi nejsou příliš věřící křesťa-
né. Řada lidí má k samotnému 
slovu Bůh, natož pak k církvi, 
odtažitý postoj. Předpoklá-
dám, že se s tím setkáváte.
Možná bych to trochu obrátil. 
Lidé ještě uznávají Boha. Otázka 
je, co tím přesně myslí. Mno-
hem větší averze je vůči církvi 
jako instituci, a to díky mediál-
nímu obrazu, který je o ní jed-
nostranně vytvářen. Média jsou 
velkou a silnou zbraní a nejsou 
dnes moc objektivní. Vždycky 
jde o to, kdo je platí. 
Občas se setkám s někým nedů-
věřivým nebo mírně útočným, 
ale v momentě, kdy se nám po-
daří dostat do dialogu, který 
může být ze začátku spíš taková 
přestřelka, zjistíme, že bojujeme 

spíš s předsudkem než s realitou. 
Tím, že smím věci osvětlovat  
a říkat, jak jsou, se ten člověk své-
ho předsudku zbavuje. Byť řekne, 
že nikdy nebude katolíkem a ne-
bude chodit do kostela, připouš-
tí, že jeho obraz je neúplný.

Přemýšlím, jakou asi poslou-
cháte muziku. Představuju si, 
jak tady sedíte a pouštíte si 
gregoriánský chorál...
Můj varhaník by měl radost, 
kdybych poslouchal gregorián-
ský chorál nebo latinské sklad-
by, protože má pro to slabost. Já 
poslouchám všechno, nejčastěji 
pop a lehký rock. Nemám pro-
blém s dechovkou, na které jsem 
vyrůstal u babičky, s duchov-
ní hudbou, občas si poslechnu 
techno. Podle nálady.

Já oceňuju, že Vám tady nehra-
je rádio, to je dnes skoro všude.
Ticho je jeden z velkých darů, 
kterého si dnes nevážíme, nebo 
se ho i bojíme. Protože jít do ti-
cha znamená zaslechnout sama 
sebe. A občas i negativní ozvě-
nu, což člověk nechce. Kdo ji ale 
umí zaslechnout a pojmenovat, 
může najít východisko.

Co říkáte na to, když je kněz 
populární osobností, jako je 
třeba lanškrounský děkan 
Zbigniew Czendlik?
Nemám nic proti tomu, když 
dokáže tu pozici ustát. Není 
jednoduché být populární nebo 
mediálně známý, protože v ten 
moment se na takového kně-
ze obrací velké množství lidí  
s otázkou, problémem. A on ví, 
že jako jedinec nemůže jejich 
záležitosti vyřešit ani posunout. 
V tu chvíli má velmi náročný 
úkol ukázat člověku, který se na 
něj obrátí, aby si nechal poradit 
od někoho, kdo je vedle něj blíž 
a může mu být skutečným po-
mocníkem.
Některé věci by měly být známé 
široké veřejnosti, není tedy vů-
bec zlé, když o nich veřejně zná-
mí kněží mluví. Je to ale vždycky 
o zralosti a zkušenosti toho člo-
věka. Já takovému člověku vůbec 
nezávidím. Mně stačí, že musím 
být  v Litovelských novinách,  
a už to je pro mě náročné. Chá-
pu ale, že si chce i ten litovelský 
čtenář přijít na své. 
Přeji všem  čtenářům, aby po-
znali, co je v jejich životě nej-
důležitější, za tím šli a to dělali. 
Tak budou spokojení a jejich 
pokojná tvář bude darem i těm 
nejbližším.                                  hk
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Mateřské centrum Rybička
PRAVIDELNÝ PROGRAM MC BUDE ZAHÁJEN 4. 1.

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
pátek 6. 1., 8.30–11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové ucha-
zeče, dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne: 100 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
sobota 7. 1.
 Nebojte se otevřít, když k Vám přijdou Tři králové. 
HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 12. 1., 16.00–17.00 hodin
 Přírodovědný kroužek pro děti ve věku 5–7 let.

PEDIG
čtvrtek 19. 1., 15.00–17.45 hodin
 Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu. Tentokrát nás čeká celople-
tená ošatka. Je nutné přihlásit se předem. Minimální počet účastníků je 5 osob, jinak 
bude akce zrušena. Cena: 120 Kč. Pro děti je volná herna.

VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY
čtvrtek 26. 1., 16.00–18.00 hodin
 Přednáška Mgr. Magdy Mečkovské. V dobrém slova smyslu máme i my, rodiče, svá 
práva. Abychom mohli dávat, musíme i přijímat, dbát o sebe, obnovovat síly. Cena 
přednášky je 100 Kč jednotlivci, 150 Kč manželský pár. Hlídání dětí zajištěno, cena 
hlídání 20 Kč na dítě. Je nutné přihlásit se předem do 23. 1. 

MOŽNOST PŮJČENÍ DESKOVÝCH HER
poplatek 20 Kč za týden půjčení

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Klub mladých je zařízení, kam 
mohou přijít děti a mládež  
z Litovle a okolí trávit svůj vol-
ný čas kvalitně a bezplatně. Je 
to ideální místo pro ty, kteří 
se nechtějí válet doma, když 
počasí nepřeje venkovním ak-
tivitám, nebo potřebují někde 
počkat na spojení domů. 
Otevírací doba klubu je úterý–
čtvrtek 13.30–17.30 hodin.
Najdete zde např. kulečník, 
stolní fotbal, ping pong, Play 

station, PC s připojením  
k WiFi, klávesy, stolní deskové 
hry, knihy a časopisy. Posled-
ní velká akce, která proběhla 
v rámci provozu klubu a byla 
realizována společně s dětmi, 
byla příprava betlému ze sena. 
Betlém je umístěn pod vá-
nočním stromem na náměstí  
v Litovli. 
Více informací najdete na 
www.ddmlitovel.cz.                                    

DDM Litovel

Klub mladých při DDM Litovel

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

INZERCE

˚
˚

˚

kompletní servis autoskel

cištení interiéru
renovace laku

leštení svetlometu

AUTOSKLA   STAVARIC, s. r. o.

Javoříčská 1313/6a, Litovel

tel. 585 154 631
724 158 043

ˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ

Házenkářský Mikuláš ve Velké Bystřici
V pondělí 5. prosince vyrazila 
dvě družstva starších miniků 
Tatranu Litovel na turnaj do 
Velké Bystřice. Velmi úspěšné 
bylo družstvo A (ročník 2006). 
Než prozradíme jeho výsledek,  
podíváme se na celou jeho cestu 
turnajem. 
První utkání miniházenkáři 
odehráli s Telnicí 2. Skonči-
lo jejich výhrou 21:17. Bylo to 
klasické první utkání na tur-
najích, kdy se kluci rozehrá-
vají. V druhém zápase je čekal 
celek Opavy. Toto utkání po 
pěkném kolektivním výkonu 
vyhráli 27:18. Ve třetím utkání 
čekal hráče domácí tým Velké 
Bystřice 1. K zápasu kluci při-
stoupili zodpovědně a poctivým 
výkonem postupně navyšovali 
skóre, které se zastavilo na vý-
hře 27:19. V posledním utkání 
skupiny je čekal celek Prosenic. 

Uspěli 23:15, a tím i vyhráli sku-
pinu A. Odsoudili se tak k boji  
o první místo na turnaji s vítězem 
druhé skupiny, Ostravou. Tento 
celek kluci s přehledem přehráli  
a zbyl jim čas i na nějaké pa-
rádičky pro diváky. Protože  
v tomto utkání zvítězili (28:18), 
vyhráli zároveň celý turnaj!
Kromě zlatých medailí a pohá-
ru obdržel sošku pro nejlepšího 
hráče Seba Kunert. 
Naši úspěšní miniházenkáři 
hráli a vyhráli v této sestavě: 
Adam Zifčák, Vašek Najer, Seba 
Kunert, Bruťa Dvořák, Maty Ja-
náček, Marťa Urban, Oliver Do-
ležal. Jejich trenérem je Martin 
Zifčák.  

oddíl házené a red.

PS: V neděli 18. 12. vyhrálo li-
tovelské družstvo mezi 13 týmy  
i vánoční turnaj.

Mikulášský šachový turnaj
Šachový kroužek Tatranu Lito-
vel ve spolupráci s panem Vítem 
Prázdným uspořádal 8. prosince  
v litovelské sokolovně turnaj pro 
odchovance z Litovle a spřátele-
ných Slatinic. Pan Vít Prázdný 
vyučuje šachy na základní škole 
ve Slatinicích v rámci projektu 
Šachy do škol, podporovaného 
ministerstvem školství. 
Turnaje se zúčastnilo dvacet 
školáků od první do deváté tří-
dy. Mezi nejstaršími zvítězil Vít 
Maitner před Jaroslavem Ren-
dou a Vojtěchem Štaffou. Mezi 
nejmladšími byli nejúspěšnější 
z litovelských Libor Korienek, 

Martin Palinek a Jakub Hojgr, ze 
slatinických uhráli nejvíce bodů 
Ondřej Línek a Lukáš Holubík.

Pozvání do kroužku
Šachový kroužek v Litovli se 
koná každý čtvrtek mimo škol-
ní prázdniny od 14 do 15 hodin 
pro začátečníky a od 15.30 do 
17.00 hodin pro pokročilé v so-
kolovně u gymnázia. Po Novém 
roce se od 2. pololetí mohou 
přihlásit i prvňáčci, pololetní 
poplatek je 300 Kč.
Obrátit se můžete na trenéra 
kroužku Zdeňka Beila, tel. 606 
591 096, beil@seznam.cz.          zb
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Dům dětí a mládeže Litovel
14. ledna  4. litovelské setkání chovatelů terarijních zvířat / Komenského ulice (9.00)
       Již tradiční setkání chovatelů a obdivovatelů těchto domácích mazlíčků. Účastnický poplatek: 20 Kč 
        za osobu. 
         Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz 
21. ledna  Dinosauři na řetězu / autobusové nádraží (7.45)
        Hledáte dobrodružství? V Technickém muzeu v Brně vás čeká autentický zážitek filmové série Jurské- 
            ho parku umocněný světelnými, zvukovými i pachovými efekty. Cena: 550 Kč (doprava, vstupné, oběd, 
        materiály). Přihlášky odevzdejte do 17. ledna. 
         Info Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz
28. ledna  Litovelské Pomoraví v zimě / Komenského ulice (9.00)
          S sebou si vezměte průkazku ZP, přiměřený oděv a obuv, vydatnou svačinu, dalekohled či fotoaparát.  
         Váš pejsek může absolvovat vycházku s Vámi. Účastnický poplatek: 20 Kč za osobu.
         Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
Soutěž o nej... sněhuláka
        DDM Litovel vyhlašuje soutěž o nej... sněhuláka. Soutěž je určena dětem i celým rodinám. Úkolem je 
              postavit sněhuláka, největšího nebo nejkrásnějšího, nejvtipnějšího atd. Společné foto sněhuláka zaslat  
         na e-mail weberova@ddmlitovel.cz do 3. 2. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční 4. 2. v 15 hodin  
        ve Velkém sále Záložny v Litovli.
         Info Hedvika Weberová: 585 342 448, 775 550 962
3. února  Laser aréna Olomouc – akční dobrodružství / vlakové nádraží na Července (7.50)
        Cena: 380 Kč (doprava, 3x hra, materiál, oběd v restauraci). Přihlášky odevzdejte nejpozději do 1. 2. 
         Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz 

tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6                                                                                                               Staroměstské náměstí 182/5

Jungmanka plní přání
V době adventu pořádá řada organizací 
charitativní sbírky. A proto jsme nelenili…
Každým rokem se zapojujeme do projektu 
Vánoční hvězda. Poinsettia, symbolizující 
nejkrásnější svátky v roce, se na naší škole 
již stala symbolem pomoci dětem s hemato-
logickými a onkologickými problémy.
Další charitativní akcí, která nás oslovila, 
byl Strom splněných přání. S pomocí fi-
nančních příspěvků žáků a jejich rodičů 
jsme splnili přání hned několika dětem, 
které jsou dlouhodobě hospitalizované ve 
FN Olomouc. Podařilo se nám potěšit jak 
nejmenší děti, tak náctileté nebo i sestřič-
ky dětského oddělení. Velice si vážíme Vaší 
podpory a děkujeme, že děláte radost těm, 
kteří to nejvíce potřebují.

Jungmanka ve spojení s Evropou
V předvánočním čase se vybraní žáci 5. A  
a 6. B zúčastnili v hodinách anglického jazy-
ka projektu Etwinning Christmas postcards 
exchange – Výměna vánočních pohled-
nic. Úkolem všech partnerských zemí bylo 
vlastnoručně vyrobit pohlednici, napsat na 
ni vánoční přání v anglickém a mateřském 
jazyce a připojit malý dárek pro radost. 
Naše výtvory putovaly do Řecka, Španělska, 
Slovinska, Francie nebo Turecka. O několik 
dní později nás potěšila přáníčka a dárečky 
ze zemí jako je Srbsko, Portugalsko, Itálie, 
Skotsko a mnoha dalších. Žáci tak mohli 
své znalosti prakticky využít a navázat nová 
přátelství.

Jungmanka v předvánoční Vídni
V pátek 9. prosince některé děti 2. stup-
ně nepřišly do školy. Nečekaly na ně totiž 
školní lavice, ale sedadla autobusu směřují-
cího do Vídně. Na programu byla prohlíd-
ka centra města v čele s jeho dominantou 
– katedrálou sv. Štěpána. Někteří sportovně 
zdatní žáci zdolali 343 schodů na chrámo-
vou vyhlídkovou věž a mohli se pokochat 
kruhovým výhledem na celé velkoměsto. 
Po prohlídce bývalého habsburského sídla 
Hofburgu se zajímavým výkladem průvod-
ce jsme navštívili atraktivní Dům moře. Na 
děti čekaly expozice s vodními živočichy  
a rostlinami. K vidění byli žraloci, rejnoci, 
ryby nebo želvy či korýši ve velmi pěkném 
prostředí. Výlet jsme zakončili procházkou 
po vánočních trzích u městské radnice.  
Z reakcí dětí vyplývá, že se jim akce velmi lí-
bila a že by si ji v budoucnu rády zopakovaly.

ZŠJL

Co se děje na Jungmance

Čertovina, jak se patří (výlet do východních Čech)
Děti ze školní družiny ZŠ v Jungmannově 
ulici se vůbec nenudí. Jejich vychovatelky 
je zaměstnávají mnoha rozličnými aktivita-
mi a také zajímavými výlety. S družinou už 
toho procestovaly a viděly mnoho. Tento-
krát byla výbornou volbou, jak si zpříjemnit 
adventní čas, návštěva Čertoviny u Hlinska.    
„Nevěděli jsme, co nás přesně čeká, i když 
jsme si předem prohlédli internetové strán-
ky. Bylo to úžasné! Již vstup byl magický, 
někteří z nás měli problém navštívit soci-
ální zařízení, protože to vypadalo jako ně-
kde úplně jinde… zvláštní hudba, kamenná 
chodba a místnosti, netradiční umývadla, 

kohouty. Potom jsme vstoupili do veliké 
místnosti, kde byla čertovská recepce, čer-
tovský obchůdek a veliká restaurace ve tvaru 
lodi a všude čertovská výzdoba s krásnými 
motocykly Harley-Davidson, na kterých za-
jisté řádili čerti. A pak to přišlo. Vstup dolů 
po kamenných schodech k pekelné bráně. 
Nebudeme víc prozrazovat, jeďte se tam 
podívat, budete nadmíru spokojeni jako 
my. Pán pekel Lucifer nám všem nakonec 
připomněl: „Ať už peklo bylo, nebo nebylo, 
vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe 
rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spous-
tě lidí peklo chybí…“                  -ZSJL-AA-NI-

Od 1. do 3. 12. proběhlo na naší škole Mist-
rovství republiky ve zpracování textů na PC. 
Soutěžilo se v 8 disciplínách, v kategorii dětí 
do 12 let, žáků, juniorů a praktiků. Na mis-
trovství zabojovali i čtyři žáci z naší školy.
V kategorii žáků do 16 let Tomáš Něme-
ček soutěžil ve čtyřech disciplínách: word-
pro- cessing (4. místo), audiotranskription  
 (5. místo), korektura (9. místo) a opis 30 
minut (9. místo). Tímto umístěním získal 
Tomáš nominaci na mistrovství světa, které 
se uskuteční v červenci 2017 v Berlíně.
V kategorii dětí do 12 let se mistryní repub-
liky v korekturách stala Eliška Smetanová 
z 6. A, na druhém místě byla Tereza Spur-
ná z 6. A. V opisu 30 minut obsadili Eliška 
Smetanová 2. místo, Leoš Rozsypal ze 6. B  
3. místo a Tereza Spurná místo čtvrté.
Eliška Smetanová díky svému bezchybnému 

výsledku v korekturách získala také nomi-
naci na mistrovství světa. 
Děkuji městu Litovel za podporu při uspo-
řádání této náročné soutěže, dále děkuji 
všem zaměstnancům školy za pomoc při or-
ganizaci a všem sponzorům za finanční pří-
spěvek.               Mgr. Z. Absolonová, ředitelka

Mistrovství republiky OPEN 2016 na ZŠ Vítězná
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Nedávno získal prestižní cenu 
pro mladé badatele a vědce 
České hlavičky, jeho zájem už je 
však obrácený k novým projek-
tům a výzvám. Nejen o ocenění 
jsem si povídala s mladým ma-
tematikem Jakubem Dostálem.

Na podzim Vám byla udělena 
cena České hlavičky za práci 
Nový způsob simulace šíření 
epidemie ve společnosti. Ta-
kové ocenění ale člověk nedo-
stane z ničeho nic. Co tomu 
předcházelo? 
Někdy od 8. třídy jsem se zabý-
val matematikou a fyzikou, jez-
dil jsem na různé olympiády. To 
je ale konceptuálně jiná soutěž 
než středoškolská odborná čin-
nost (SOČ), kterou jsem chtěl 
dělat na gymnáziu. Tam už člo-
věk musí dělat vědu a s tím jsem 
neměl zkušenosti. Takže jsem 
hledal vhodné téma a vhodného 
školitele. Na začátku 2. ročníku 
jsem se dostal k Tomáši Fürstovi 
z Univerzity Palackého. Z témat, 
která mi nabídl, mě nejvíc zau-
jalo šíření epidemií. Nelíbilo se 
mi, jak toto téma zpracovali jiní 
vědci. Nic nenapovídalo, že by se 
měla epidemie šířit podle jejich 
modelů. Proto jsme přišli s vlast-
ní simulací, která by měla děje ve 
společnosti odrážet lépe.
S prací jsem pak měl jakýsi 
úspěch, vyhrál jsem okresní  
i krajské kolo, v celostátním 
jsem byl třetí. A v rámci celo-
státního kola jsem byl nomino-
ván na Českou hlavičku, kterou 
jsem nakonec vyhrál.

Jaký je tedy princip šíření epi-
demie ve společnosti?
Máme něco, čemu se říká kom-
plexní síť. To je matematická 
struktura, ve které máme vrcholy 
a mezi nimi hrany. Ty vrcholy bu-
dou v našem případě lidé a ty hra-
ny pravidelný kontakt mezi nimi. 
Když se setkají, s nějakou pravdě-
podobností si předají chorobu. 
Že náš model funguje, se musí 
verifikovat na skutečných da-
tech. Z našich výsledků vyplý-
vá, že by se měl člověk vyhýbat 
místům s velkou koncentrací 
lidí. Někdo samozřejmě řekne, 
že abychom na to přišli, nemu-
síme rok pracovat. My jsme ale 
schopni spočítat, které lidi (ne-
musí to být nutně lidé) bychom 
měli dřív očkovat, abychom za-
bránili šíření nemoci. Vyplývá  
z toho, že nepotřebujeme očko-
vat každého člověka, stačí jen ti 
pro nemoc významní, ti, kteří se 
setkávají s mnoha lidmi.

Tento model se dá ale aplikovat 
i na jiné situace. Můžou to být 
třeba počítače v síti, které si pře-
nášejí viry. 

Na jaře pojedete se svou prací 
reprezentovat i do Pekingu.
Na přelomu března a dubna po-
jedu na soutěž SOČ The Beijing 
Youth Science Creation Compe-
tition. Účastní se jí především 
čínští studenti a asi 35–40 vy-
braných zahraničních studentů. 
Doufám tam v nějaký úspěch,  
i když je pravda, že projekt o ší-
ření epidemií, který tam budu 
prezentovat, už je za mnou a teď 
se zabývám jinými věcmi.

Na čem tedy teď pracujete?
Fyzici, biologové nebo chemici 
už matematiku umějí využívat, 
ale sociologům nebo ekono-
mům to dělá problém. Proto se 
chci věnovat využívání matema-
tiky v těchto oborech. Budeme se 
teď zabývat sociologickými člán-
ky, které pracují s pochybnými 
zdroji, a ověřovat jejich platnost.
Zabývám se taky machine lear-
ningem (forma umělé inteligen-
ce, zabývá se technikami, které 
umožňují počítačovému systé-
mu učit se; výsledkem je např. 
jeho schopnost rozpoznávat text 
i mluvenou řeč atd.; pozn. red.). 
Jsou na něm založená třeba 
samořídící auta, vyhledávání  
v mapách Googlu, rozlišení 
obsahu na internetu, který je 
vhodný pro děti a který ne... Je 
to rychle se rozvíjející oblast, ve 
které se snažím spolupracovat 
s různými lidmi. Ve světě jsou 
lidé zabývající se machine lear-
ningem velmi žádaní, v Česku 
takovou poptávku nevidím.
S Tomášem Fürstem pracujeme 
na projektu pro výzkumníky  
z biologického centra. A plánuji 
SOČ týkající se komplexních sítí.
Je toho hodně, ale nestíhám 
toho tolik, kolik bych chtěl.

Navíc chodíte zároveň na 
střední i vysokou školu.
Na Univerzitě Palackého to není 
formální studium. Chodím na 
různé přednášky, teď mě čeká 
zkouškové období. Pokud něja-
kou zkoušku zvládnu, což bych 
tedy měl, uznali by mi ji, kdy-
bych pak na přírodovědecké fa-
kultě studoval. Což sice neplánu-
ji, ale jsem rád, že tam chodím, 
protože matematika a fyzika na 
gymnáziu už mi nic nedává.

Jak vlastně vznikl Váš zájem  
o matematiku? To se člověku 

asi nepřihodí jen 
tak.
V 8. a 9. třídě jsem 
měl nějaké výsledky 
v matematické olym-
piádě. O prázdni-
nách mezi základní  
a střední školou jsem 
se dostal ke knížce 
Matematická analýza 
I od Vojtěcha Jarníka, 
jedné z nejkvalitněj-
ších učebnic v tom-
to oboru. Ukázala 
mi, co matematika 
opravdu je. Přitom 
ani studenti na střed-
ní to vlastně nezjistí, 
protože analýza se 
probírá jen okrajově 
ve 4. ročníku.
A potom, když jsem 
začal pracovat na 
své SOČ, potřeboval 
jsem naprogramovat 
simulace, které jsme 
dělali. Neuměl jsem 
programovat. Takže 
jsem se to za nějaký 
týden naučil, abych 
mohl napsat aspoň 
něco. Teď už umím 
naprogramovat, co 
chci a jak chci, pří-
padně vím, jak si 
najít informace.

Jak jste objevil svůj 
talent? Měl jste ně-
jaké dobré učitele, 
nebo jste na to přišel sám?
Na základní škole v Bílé Lhotě 
jsem měl skvělé učitele. Byl to 
můj fyzikář Alois Březina, který 
mě zásobil zajímavými úlohami 
a objevil, že by mi něco takového 
mohlo jít. Vděčím mu za hodně 
a stále jsme v kontaktu. A taky 
jsem tam měl pana ředitele, kte-
rý byl výborný učitel. Držel mě 
při zemi, dal mi pevné základy. 
Trval na tom, že i když něco 
zvládnu levou zadní, musím to 
dopočítat do poslední tečky.
V 1. ročníku na gymplu jsem 
nemohl najít nikoho, kdo by mě 
vedl, dával mi zajímavé podně-
ty. Naštěstí jsem byl na začátku 
2. ročníku odkázán na Tomáše 
Fürsta z Přírodovědecké fakul-
ty UPOL. On měl celkem velké 
úspěchy. Jednu dobu se zabý-
val šířením kapalin v porézním 
prostředí. To je hodně důležité, 
třeba ropa je kapalina v poréz-
ním prostředí a potřebujeme 
vědět, jak se šíří, abychom ji 
mohli kvalitně čerpat. Vyhrál  
s tím i Fulbrightovo stipendium 
v Americe. Jsem opravdu rád, že 

jsem ve spojení s tímto úžasným 
člověkem. Když mám jakýkoli 
matematický problém, dokáže 
mi poradit, a když neví, odkáže 
mě na někoho jiného.

Věnujete se vedle matematiky  
i něčemu jinému?
Asi před půl rokem jsem začal 
tančit v Tanečním klubu Olymp 
v Olomouci. Patří k pěti nejlep-
ším v republice, jsou v něm i ta-
nečníci na světové úrovni. 
Pro mě je to velký skok. Dřív 
jsem závodil na kole a byl jsem 
zvyklý v olomoucké nebo mo-
ravské oblasti dojíždět na stup-
ních vítězů. Pak jsem s tím kvůli 
dojíždění do Olomouce přestal 
a víc se ponořil do matematiky, 
kde úspěchy taky mám. A teď, 
když začínám tančit na nějaké 
vyšší úrovni a chodím na trénin-
ky s lidmi, kteří se dostanou na 
mistrovství světa, jsem najed-
nou ten úplný outsider, který nic 
neumí. Abych řekl pravdu, mu-
sím se s tím těžko vyrovnávat, 
nejsem na nic takového zvyklý. 
Ale třeba mi to taky něco dá.   hk

Nadaný matematik Jakub Dostál získal cenu České hlavičky 2016

Jakub Dostál z Chudobína je student 3. ročníku 
Slovanského gymnázia v Olomouci. 
V roce 2016 byl oceněn prestižní cenou České 
hlavičky. Je to obdoba ceny Česká hlava, nejpres-
tižnějšího ocenění za vědu a výzkum, kterého 
mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Rozdíl je  
 v tom, že České hlavičky jsou udělovány mladým 
lidem do 19 let, především v technických a příro-
dovědných oborech.
Jakub Dostál byl oceněn v kategorii Svět počítačů 
a komunikace za práci Nový způsob simulace ší-
ření epidemie ve společnosti. Podle hodnotitelů 
jeho práce „bohatě převyšuje nároky na diplo-
movou práci vysokoškoláka a v zásadě odpovídá 
nárokům na publikace v impaktovaných (tj. nej-
prestižnějších, pozn. red.) časopisech“.
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V lednu příroda již odpočívá. Na za-
hradě kontrolujeme zakrytí záhonů 
venkovních léčivek, aby je mráz ne-
poškodil, a pozornost věnujeme spíš 
pokojovým léčivkám, u kterých kont-
rolujeme zdravotní stav a odstraňuje-
me jejich uvadlé a suché listy a stonky. 
Proti škůdcům pokojových léčivek 
přidáváme do květináčů žluté lepové 
desky. 
Pokud nejsou silné mrazy, můžeme 
venku sbírat na stromech jmelí a li-
šejníky. Na pařezech stromů sbíráme 
léčivé houby hlívy, penízovky sameto-
nohé, outkovky pestré, na bezech jidá-
šova ucha atd. V nezamrzlých potocích 
můžeme sbírat listy řeřišnice hořké, 
která obsahuje velké množství vita-
mínu C. Abychom měli v tomto období  
i dostatek jiných vitamínů, nakličuje-
me semena čočky, obílí a řeřichy seté. 
Mícháme čaje na zhubnutí a nachlaze-
ní a také se věnujeme studiu léčivek 
a jiným aktivitám, na které v době 
bylinkové sezóny nebyl čas.

Nejběžnější léčivou dřevokaznou hou-
bou, kterou můžeme v přírodě najít, 
je outkovka pestrá. Nesmírně si jí cení 
tradiční čínská medicína, v níž byla po 
staletí používána privilegovaně pouze 
čínskými císaři a nazývána nebeskou 

trávou. U nás je tato houba zatím málo 
známá. 
Užívá se ve formě pomletého prášku, 
lihové tinktury, odvaru nebo se může 
čerstvá žvýkat. Osobně ji nejraději po-
užívám ve formě prášku, doporučené 
dávkování je 3,5 gramu rozdělených 
do několika dávek na špičku nože 
denně. Po měsíci používání je dobré 
udělat 14denní přestávku. 
Po sběru z pařezů tuto léčivou hou-
bu  očistíme a usušíme při teplotě 
50 °C. Kousek houby můžeme dát do 
chladničky a žvýkat jako žvýkačku. 
Má pikantní chuť připomínající hřiby. 
Po usušení outkovku pomeleme na 
prášek v kvalitním thermomixu, ne-
boť usušená houba je dost tvrdá a ne 
každý mlýnek nebo mixér by ji dobře 
pomlel. Osvědčil se mi Thermomix 
TM5 od firmy Vorwerk. 
Léčivé účinky jsou rozsáhlé. Pomáhá 
při chronické únavě, vyčerpanosti, po-
siluje imunitu, ale také harmonizuje 
celkovou souhru jednotlivých složek 
imunitního systému. Zvyšuje tělesnou 
kondici, zmírňuje nežádoucí účinky 
ozařování a chemoterapie při léčení 
rakoviny. Pomáhá při nádorovém one-
mocnění navyšovat nedostatek bílých 
krvinek a krevních destiček. Zvyšuje 
aktivitu protinádorových buněk, kte-

ré stimulují obranné síly organismu. 
Doporučuje se při rakovině jícnu, prsu, 
prostaty, žaludku, plic a melanomu. 
Po delším používání z kůže postupně 
mizí všechna znaménka, nejen ra-
kovinná. Dále pomáhá při infekčním  
a zánětlivém onemocnění dýchacích  
a močových cest, při revmatoidní poly-
artritidě, žloutence typu B a C.
Účinně působí při roztroušené skleró-
ze a diabetu, při viru HIV, svými anti-
bakteriálními účinky likviduje zlatého 
stafylokoka a virus Epstein-Barrové. 
Tato houba se dá i uměle pěstovat na 
dřevěných špalcích s přídavkem otrub 

nebo na balících pšeničné slámy.

Oznamuji všem příznivcům léčivých 
rostlin, že v Litovli již nebudou žádné 
mé přednášky o léčivkách, protože 
kavárna Modrá kočka je zavřená. Mé 
přednášky budou v Mohelnici, Šumper-
ku, Havířově a v Pardubicích. V Mohel-
nici se bude přednáška konat v pátek 
20. ledna v 18.30 hodin v překrásné 
Duhové čajovně na náměstí nedaleko 
radnice. Před čajovnou lze zaparkovat 
auto. Všichni jste srdečně zváni.

bylinář Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: OUTKOVKA PESTRÁ
Outkovka pestrá (Trametes versicolor) je dřevokazná houba. V přírodě roste na dřevě čerstvě pokácených listnatých stromů, 

na pařezech a také na zahrádkách na pařezech ovocných stromů. 

V sobotu 3. prosince jsme společně s bývalými členy, kamarády a hosty oslavili výročí 35 let Folklorního souboru Hanačka Litovel. Jsme 
moc rádi, že přítomní přijali naše pozvání a přijeli za námi, někteří i z daleka. I po 35 letech je o čem si povídat. 
Děkujeme všem sponzorům za ceny, které nám věnovali do losování, Městskému klubu za stálou vstřícnost a především děkujeme městu 
Litovel za významnou finanční podporu činnosti našeho souboru.                                                     Stanislava Kulatá, vedoucí souboru Hanačka

Folklorní soubor Hanačka oslavil třicet pět let od svého založení...

... A Hanácká môzêka přeje všem radostný rok 2017
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Litovel známá neznámá: Vydali jste se na místa z fotografií ?
V minulém čísle jsme pro vás připravili procházku Litovlí, na které jste mohli identifikovat místa ze starých fotografií a najít odpovědi na naše otázky. Pro ty, kteří se na 
procházku nevydali a řešení ještě neznají, přinášíme srovnávací fotografie a zodpovídáme otázky, které chtěly čtenáře motivovat k pozornému sledování podrobností.

Snímek zachycuje 
dnešní řeznictví 
u Svatojánského 
mostu.
Na mříži u stromu, 
který stojí na místě 
někdejšího holičství, 
je v každém ze čtyř 
rohů vytepán znak 
města – kapr 
a štika.

Z okna ZŠ Jungmannova se nabízí pohled 
na budovu dětského domova i sídla Policie ČR 
v Sochově vile.
Na kamenné patě u levého sloupu portálu vily je 
vyrytý obličej.

V Husově ulici 
nahradily sta-
rou zástavbu 
moderní budo-
vy květinářství 
Pinie
a wellness 
s rehabilitací 
Zlatá rybka.
Na střeše 
druhé z budov 
jsou k vidění 
dvě kočky.

Na náměstí na 
budově městského 
úřadu, v níž dnes 
sídlí i redakce Lito-
velských novin, je 
umístěna orientační 
značka vodovodu. 
Jeden ze čtyř živlů, 
jehož název je na-
psán na zdi budovy, 
je tedy voda.

Na místě někdejší 
tělocvičny v Havlíčkově 
ulici stojí sídlo městského 
úřadu a městské policie.
Smrk na prostranství před 
budovou má dva kmeny.
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a viděli vánoční stromy v Li-
tovli se všemi jejími místními 
částmi i v okolních obcích.
Některé stromy byly iden-
tifikovatelné jen v noci a ve 
dne se nedaly najít (třeba  
v Březovém nebo Unčovi-
cích), jiné zářily do dáli ručně 
vyrobenými ozdobami. Co do 
nezvyklosti vynikl strome-
ček v Nasobůrkách, kterému 
místní vyrobili ozdoby tře-
ba z proužků skartovaného 
papíru nacpaných do sáčku 
převázaného uprostřed do 
tvaru mašle. Zaznamenali 
jsme také tři betlémy. Kromě 
Litovle stojí ještě ve Třech 
Dvorech a na Července. Ně-
kde nebylo snadné určit, 
který strom je vlastně ten 
oficiální (třeba v Chořelicích). 
Nejpoetičtější však bylo se-
tkání s vánočním  stromem 
v Rozvadovicích za svitu luny.

Litovel Rozvadovice

Tři Dvory
Měrotín

Haňovice Myslechovice

Nasobůrky

Cholina


