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Město Litovel podpořilo konání akce ZUŠ Open 2017
V úterý 30. května proběhla 
vůbec poprvé celorepubliko-
vá akce, jejímž záměrem bylo 
ukázat kvality základního umě-
leckého vzdělávání. Umělec-
ké školství není obecně tolik 
podporováno, protože se jedná 
o zájmovou výuku. Jeho tradice 
je však u nás velmi dobře zakot-
vená a v  rámci světa patří toto 
odvětví školství k  naprostým 
raritám. 

Do celodenní akce ZUŠ Open se 
zapojilo celkem 355 základních 
uměleckých škol, což je drtivá 
většina ZUŠ v republice. Konání 
akce podpořila operní pěvkyně 
Magdalena Kožená.

Základní umělecká škola v  Li-
tovli má v  dnešní době ka-
pacitu 380 žáků včetně šes-
ti svých poboček (Bouzov, 
Senice na Hané, Náměšť na Ha- 
né, Drahanovice, Příkazy

a Skrbeň) a vyučují se 
v ní dva obory – hudební 
a výtvarný.

Žáci a jejich učitelé vyšli v rám-
ci ZUŠ Open takzvaně do ulic 
města, aby ukázali široké veřej-
nosti, co umí. Výtvarný obor 
měl pro kolemjdoucí připravené 
aktivity v městském parku, kde 
bylo možné na místě tvořit, řešit 
kvízy, zhlédnout animaci apod.

Žáci hudebního oboru hráli 
na pódiu na náměstí, kde 
na sebe navazovaly jednotlivé 
bloky vyplněné hrou na různé 
hudební nástroje či komorní 
hrou. V programu se předsta-

vily také soubory bicích nástro-
jů Little Sticks a Crazy Sticks. 
Závěr celé akce patřil Miniban-
du. 

Akci podpořilo Město Litovel 
finančním příspěvkem, díky 
němuž bylo vytvořeno zázemí 
přímo na náměstí, a které z části 
uchránilo i publikum ve střídavě 
oblačném počasí.

Svou účastí podpořili naše úsilí 
také členové Rady města Lito-
vel. Věřím, že už v  tomto prv-
ním ročníku bylo dostatečně 
a viditelně naplněno heslo „Děti 
žijí uměním“.

Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.

Ve středu 9. června 2004 bylo 
dusné horko. Po 16. hodině 
se honily kolem města mraky 
a trochu kapalo. Nic zvláštního. 
Po půl páté to začalo. Bílá tma, 
rachot, vlastně ani nikdo nevi-
děl, co se dělo. Celé to trvalo jen 
asi 10 minut.
Stromy v parcích vyvrá-
cené, ulice neprůjezdné, 
z kostela sv. Marka spadl z věže 
kříž, na domy spadly stromy. 
Hlavní síla tornáda šla kolem 
jednoho ramene řeky Moravy. 
Domy v okolí zůstaly bez střech, 
částečně i bez zdí, všechna okna 
vybitá, betonové sloupy byly vy-

kroucené a ležely na zemi. Při 
vší hrůze si tornádo síly F3 ne-
vybralo žádnou lidskou oběť. 
Pomáhal kdo mohl: hasiči z Li-
tovle a okolí, sklenáři, krizový 
štáb. Z celé republiky přicházely 
nabídky pomoci a také finanční 
podpora pro poškozené obyva-
tele i pro postižené město.
A jak to prožívali posti-
žení? Někteří si mysle-
li, že spadlo letadlo, jiní 
se objímali a loučili se se živo-
tem. Viděli, jak se prohnuly 
skleněné výplně oken do ob-
louku, než se rozsypaly. Někteří 
plakali, jiní nemluvili.

Dnes už nic nenasvědčuje pro-
žité pohromě. Parky jsou nově 
vysázeny a upraveny, nejvíce 
postižené ulice mají nový kabát. 
Ale přece se nedá zapomenout.

Eva Vaňková

Před 13 lety se Litovlí prohnalo tornádo

Osobně jsem se poznal s profeso-
rem Františkem Geschwinderem 
po sametové revoluci, v době vo-
leb do nové městské rady. Volby 
se uskutečnily 24. a 25. 11. 1990 
a nové zastupitelstvo 29. 11. zvolilo 
prof. Geschwindera starostou. Pro-
fesor Geschwinder byl velmi aktivní 
a činorodá osobnost.
Po volbách, kdy jsem se stal také 
členem Rady města, jsme spolu-
pracovali ve vedení města. Byla 
to doba složitá, protože se měnily 
zákony, vracely se nemovitosti… 
Usnesení se musela často následně 
měnit podle toho, jak přicházely 
nové informace. Zastupitelstva byla 
bouřlivá, ostatně jako celá ta doba.
V práci Františka Geschwindera 
byla poznat profese pedagoga ma-
tematika a fyzika. Obdivoval jsem, 
jak rychle z hlavy počítal a řešil ma-
tematické otázky při projednávání 
materiálů na radě. Společně jsme 
také byli v radě školeni, jak správ-
ně komunikovat, efektivně jednat 
a nevracet se k již projednaným 
tématům a směrům. Jednání byla 
totiž velmi složitá, dlouhá a moc 
diskutabilní.
Pan Geschwinder byl příjemný 
společník a dovedl poutavě sdělo-
vat své životní osudy a zkušenosti. 
Při oslavě jeho 80. narozenin jsme 
mu byli s vedením města popřát 
a strávili s ním a jeho manželkou 
příjemný čas.
Každému se nám někdy stalo, 
že jsme byli osloveni něčím 
mimo naše chápání – něčím nad 
námi. Večer doma mi bylo náhle 
vnuknuto, abych se pozeptal jak 
se panu profesorovi daří, a když 
jsem druhý den chtěl rodině zavo-
lat, byla na město doručena zpráva 
o jeho odchodu. Nechtěl jsem tomu 
věřit – byl to poslední pozdrav 
od Františka.
Děkuji mu za jeho práci pedagoga, 
za jeho práci pro město a životní 
setkání.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

Vzpomínky na 
profesora Františka 
Geschwindera

V pátek 16. června byla 
podle plánu dokončena 
1. část 2. etapy revitalizace 
panelových sídlišť Uničov-
ského předměstí. Na síd-
lišti Karla Sedláka v  této 
fázi byla stávající vozovka 
nahrazena novou, vzniklo 
45 parkovacích stání, nové 
chodníky a vstupy k panelovým 
domům, polopodzemní stano-

viště na tříděný odpad a komu-
nální odpad, veřejné osvětlení 

a městský rozhlas. Ještě
budou doplněny stojany
na kola a odpadkové koše.  

Od pondělí 19. června byly 
zahájeny práce na 2. části 
2. etapy. Na konečnou 
proměnu si počkáme 
do čtvrtka 31. srpna, na kdy 

je stanoven termín dokončení.

Petr Navrátil, MHaSI

Revitalizace sídliště Karla Sedláka
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Vyneseno z radnice

54. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 18. května 2017
 Na etiketách výrobků společnos-
ti Alibona a v jejích katalozích bude 
znak města Litovle. Dárková balení 
produktů navíc ozdobí fotografie 
litovelských dominant. 
 Fotbalové hřiště Tatranu Litovel 
dostane nový závlahový systém. 
 Základní škola Jungmannova 
připraví projekt obnovy své od-
borné učebny k výuce vaření. Po-
čítá s výměnou podlahy, nábytku 
i spotřebičů. Většinu z potřebného 
milionu korun by chtěla získat 
z evropských dotací rozdělovaných 
prostřednictvím Místní akční skupi-
ny Moravská cesta. Pokud se peníze 
podaří získat, práce by proběhly pří-
ští rok o prázdninách.

55. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 8. června 2017
 Rada města schválila záměr 
provozovat služby SENIOR TAXI Li-
tovel. Provozovatel této služby bude 
vybrán v řádném výběrovém řízení.
 Na základě doporučení hodnotí-
cí komise byla jako dodavatel stav-
by „Savín – prodloužení dešťové 
kanalizace“ vybrána firma DRAPL-
STAV GROUP s.r.o. 
 Od příštího školního roku by 
mělo mít víc dětí možnost navště-
vovat školní družiny při ZŠ Vítězná. 
Vedení města souhlasí s navýše-
ním kapacity ze 120 na 150 žáků. 
Pokud žádost schválí i Krajský úřad 
Olomouckého kraje, bude nové 
oddělení školní družiny umístěno 
v učebně, která je v současné době 
nevyužitá.
 Komunikace ve městě budou 
rekonstruovány podle harmonogra-
mu projednaného a schváleného 
Komisí pro dopravu a radou města.
 Pro potřeby Muzea Litovel bu-
dou nově sloužit i prostory v pravé 
části v přízemí objektu, ve kterém 
muzeum sídlí.                

výběr redakce

Stíny Litovelska
Zákaz kouření
Od 31. května platí zákaz kouření 
v restauracích a barech. Kuřáci musí 
chodit kouřit před provozovny. To 
s  sebou samozřejmě přináší zvý-
šenou hlučnost, hlavně v  nočních 
hodinách. Hned první den řešili 
strážníci Městské policie několik 
stížností na hluk před bary. A situ-
ace se bude v teplých letních nocích 
ještě zhoršovat.

Krádež botů
V pondělí 5. června odhlašova-
la jedna maminka svou ratolest 
z  Mateřské školy Gemerská. Stě-
hují se z  Litovle. Maminka si pře-
vzala věci svého dítka a k  tomu si 
v  nestřeženém okamžiku přibalila 
ještě troje boty z vedlejších skříněk 
za 1200 Kč. Na vše se přišlo až v od-
poledních hodinách, kdy už byla 
„šikovná maminka“ fuč. Krádež řeší 
přestupková komise.

Odchyt pejska
Strážníci Městské policie se od kon-
ce května pokoušeli odchytit malé-
ho černého pejska, který se potulo-
val po celém městě. Pejsek to byl 
čiperný, tu pobíhal u fotbalového 
hřiště, jindy zase u Modré hvězdy. 
Vždy ale, když přijeli strážníci, vzal 
nohy na ramena a utekl. Chytit 
se jej podařilo až začátkem června. 
Byl hladový, zanedbaný, srst slepe-
nou. Pejsek byl převezen do útulku 
Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde 
se o něj postarají a bude zde čekat 
na nového páníčka.

Krádež židlí
V noci ze soboty na neděli, po skon-
čení Hanáckých Benátek, neznámý 
poberta šlohnul z předzahrádky re-
staurace Záložna pět kovových židlí. 
Asi je nutně potřeboval na nedělní 
grilovačku, aby bylo na čem sedět 
u ohýnku. Provozovateli restaurace 
tím způsobil škodu asi 2500 Kč. Krá-
dež řeší přestupková komise.

Městská policie Litovel
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Ve středu 31.  května byla do-
končena rekonstrukce příjezdo-
vé komunikace ke garážím a sta-
vebninám u finančního úřadu. 
Hlavními důvody rekonstrukce 
byly nevyhovující prašný a ne-
rovný povrch vozovky a také 
absence jakéhokoliv odvodnění. 
Při větších deštích tak dochá-
zelo k  zaplavování přilehlých 
garáží. V  této lokalitě se nena-
chází dešťová kanalizace, proto 
bylo jako nejvhodnější způsob 
odvodnění zvoleno osazení dre-
nážních košů, které se nacházejí 
pod úrovní komunikace v mís-
tech odboček mezi garáže. Koše 
jsou také propojeny drenážními 
trubkami, které zajišťují odvod-

nění celého prostoru komunika-
ce. Dále byly provedeny drenáže 
zachytávající dešťovou vodu 
ze střech garáží, která také při-
spívala k zaplavování přilehlých 
ploch. Nový povrch vozovky 
tvoří betonové panely. Spáry 
mezi panely umožňují efek-
tivní vsakování dešťové vody 
do podloží. Nedílnou součástí 
stavebních prací bylo i rozšíření 
výjezdu na krajskou komuni-
kaci u finančního úřadu, který 
ve své původní šířce neumož-
ňoval bezpečný vjezd a výjezd 
dvou vozidel současně. Celou 
akci realizovala Městská teplá-
renská společnost a.s. Litovel.

Martin Kopečný, MHaSI

Cesta u finančního úřadu opravena

Nález peněženky
Štěstí v neštěstí měl jeden muž 
z Litovle. Při cestě domů ztratil 
peněženku i s doklady. Peněženku 
nalezla poctivá paní, která ji předala 
hlídce Městské policie. Peněženka 
dále putovala ke svému majiteli, 

který poctivé nálezkyni jistě 
poděkoval.

Nález kola
Městská policie nalezla poblíž restau-
race Na myslivně pohozené jízdní 
kolo. Nepostrádá jej někdo?

Městská policie Litovel

Příběhy (snad) se šťastným koncem

Vysílání městské televize o prázdninách

Premiéra  st 28. 6. 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)

Z důvodu nižší sledovanosti televize 
o prázdninách tak jako v minulých 
letech nebude INFOkanál kromě pre-
miérového vysílání z 28. 6. vysílat 

aktuality. Na uvedeném programu 
budeme pouze obměňovat vysílání 
informačního programu Regiony+. 
S průřezem hlavními prázdninovými 
akcemi Vás seznámíme v prvním po-
prázdninovém vysílání, které uvede-
me ve středu 6. září v 18.45 hod. 
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku 
všem divákům, přejeme příjemnou 
dovolenou a po prázdninách na shle-
danou u nové premiéry.

UPOZORNĚNÍ PŘEDPLATITELŮM
Milí čtenáři, právě držíte v rukách 
letní vydání Litovelských novin. 
Další číslo vychází až v září. Před-
platné na měsíc srpen se proto pře-
souvá  na leden 2018. 

redakce LN
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Litovelské naděje 2017 – oceněné, inspirující a sdílné
V úterý 13. června převzalo jedenáct úspěšných mladých lidí ocenění Litovelské naděje z rukou místostarosty Viktora Kohouta a vedoucího 
odboru školství, kultury a sportu Ing. Vlastimila Habermanna. Vedení města letos udělilo ocenění talentovaným dětem a mládeži, které 
v minulém školním roce dosáhly výrazných úspěchů v oblasti hudby, sportu, přírodovědných oborů a jiných mimoškolních aktivit. 

Oceněným jsme položili pět otázek. Možná se odpovědi na některé z nich stanou inspirací pro vás či vaše blízké.
1. Odkdy se svému oboru věnuješ a kdy a proč tě začal skutečně bavit?

2. Na které své nejzajímavější nebo nejprestižnější působení vzpomínáš a proč?
3. Jaké jsou tvoje plány do budoucna? Máš nějakou vysněnou metu?

4. Kolik času týdně musí člověk tvé činnosti věnovat, aby se mohl stát Litovelskou nadějí?
5. Můžeš představit svého trenéra/učitele? V čem tkví jeho know-how (znalosti, vědomosti, zkušenosti)?

JAKUB KOLÁŘ
1. Můj matematický 
koníček má počátek 
ve 3. třídě, v  tom-
to 3. ročníku studií 
většinou děti začína-
jí psát matematické 
soutěže. No a tady to 
začalo, v  Matematic-
kém klokanovi jsem 
se umístil na 2. místě 
ve třídě s  celkovým 
počtem 57 získaných 
bodů z  60 možných. 
Mému vývoji v  ma-
tematice pak hodně 
pomohla paní učitel-
ka Černá. V  5. třídě 
nám začala dělat tříd-

ní učitelku, zavedla 
kroužek debrujárů 
InFyMa, kde doteď 
bádáme nad problé-
my informatiky, fy-
ziky a matematiky, 
a pod jejím vedením 
mě matematika začala 
opravdu bavit.
2. Určitě jde o Pohár 
vědy – Rojko 2016, 
kdy se nás 6 kluků 
(InFyMa) probojova-
lo minulý rok do ce-
lostátního finále této 
soutěže. Byl to víkend 
plný zážitků, který 
nakonec vyvrcholil 
skvělým 3. místem.

Samozřejmě nemohu opome-
nout letošní expedici do Prahy 
na finálové kolo celostátní sou-
těže Pangea, kde při vyhlašování 
vystoupili známé herečky Dana 
Morávková a Zora Jandová nebo 
slavný český kardiochirurg Jan 
Pirk, aby nás motivovali k  dal-
šímu vývoji v matematice a dal-
ších vědách.
3. Určitě bych ještě na ZŠ Vítěz-
ná chtěl dosáhnout nějakého vý-
raznějšího úspěchu v  matema-
tice nebo fyzice, jinak žádnou 
vysněnou metu nemám.
4. Mému koníčku – matematice 
a fyzice se věnuji vždy ve škole, 
občas i doma, když se připra-
vuji na nějakou soutěž. Aby 

se někdo mohl stát Litovelskou 
nadějí, tak musí zdědit talent 
po rodičích nebo si vše vypra-
covat vlastní pílí a pracovitostí. 
U nás v  rodině platí ten první 
případ, a tohle pravidlo potvr-
zuje i úkaz, že můj starší bratr se 
před 5 lety také stal Litovelskou 
nadějí. 
5. Je to paní učitelka RNDr. 
Miroslava Černá. V  naší třídě 
je od 5. ročníku třídní učitelkou. 
Od té doby mě rozvíjí hlavně 
v matematice, informatice a fy-
zice. Za ty 4 roky, co mě učí, 
jsem vždy od ní všechny věci, 
které nás učila, pochopil a zapa-
matoval si je, protože vím, že se 
mi to bude v životě hodit.

ANETA A MICHAL ZAVADILOVI

1. Hrát na klávesy jsme zača-
li s bratrem už v první třídě. 
Náš starší bratr už tehdy chodil 

do hudební školy a tak jsme to 
chtěli zkusit také. Ze začátku 
nás to velmi bavilo. Po nějakém 
měsíci jsme jako všichni ostatní 
začátečníci zjistili, že to nebude 
jen zábava, ale také hodně tré-
nování než se dostaví nějaké vý-
sledky. Po první skladbě, kterou 
jsme úspěšně zvládli, přišla chuť 
zahrát si další a od té doby hra-
jeme takhle dál.
2. Když už jsme uměli něco za-
hrát, začali jsme se zúčastňovat 
okresních a krajských kol soutě-
že ve hře na keyboard. Vždycky 
jsme se dobře umístili. Minulý 
rok se Michal zúčastnil i ústřed-
ního kola této soutěže, kde 
získal titul absolutního vítěze 
ve své kategorii. Posledních pět 
let se pravidelně zúčastňujeme 
mezinárodní soutěže v Pováž-
ské Bystrici. Z těchto soutěží 

jsme také přivezli první místa 
buď za sólovou hru, nebo spo-
lečně za komorní hru. Tento rok 
jsme vyhráli první místo v naší 
kategorii v komorních hrách 
a získali jsme také absolutní 
vítězství ve všech komorních 
hrách a také ocenění za mimo-
řádnou interpretaci skladby. 
3. Příští rok nás čeká maturi-
ta a po ní vysoká škola, proto 
už nebude možnost zúčastňovat 
se podobných soutěží. S  hrou 
na keyboard ale rozhodně ne-
končíme. Doufáme, že si do 
budoucna zahrajeme společně 
nebo v nějaké kapele.
4. Pokud jsme se nepřipravo-
vali už na nějakou soutěž, tak 
to znamenalo jednou týdně tři 
hodiny u  pana učitele Kováře 
a k tomu jsme ještě chodili jed-
nou týdně na zkoušky Miniban-

du – školní kapely, kterou vede 
pan učitel Martin Pánek. Samo-
zřejmě jsme se museli připravo-
vat i doma. Před soutěžemi jsme 
pak na trénování často museli 
obětovat více času v  týdnu, ví-
kendy i jarní prázdniny. 
5. Náš pan učitel se jmenuje Jiří 
Kovář. Na Základní umělecké 
škole v Litovli učí hlavně hru na 
keyboard a akordeon, umí ale 
hrát i na další hudební nástroje, 
jako je kytara a flétna.  Vždyc-
ky nás dokázal nadchnout, měl 
s  námi velkou trpělivost a při 
našich hodinách nechyběl ani 
humor. Není to pro něj jen prá-
ce. Svým žákům se vždy ma-
ximálně věnuje a obětuje jim 
i hodně svého volného času. 
Je to vynikající pedagog a ho-
diny s  ním nám budou do bu-
doucna hodně chybět. 

JAN PAPULA 
1. Na lodi jezdím od osmi let, 
a vždy bylo mým snem jezdit 
na vodě a závodit. Prvním vzo-
rem byl můj bratranec Mar-
tin Papula, který také závodil 
ve sjezdu na divoké vodě.
2. Jsem rád za každé ocenění, 
které se mi podaří, ale pořád 
je co zlepšovat.
3. Do budoucna? Jezdit 
pro radost i pro vítězství. 
A třeba stej ně jako můj současný 
vzor Michal Šmoldas se dostat 

i do repre-
zentace??
4. Trénu-
jeme 3–4x 
týdně. Přes 
víkend ab-
solvujeme 
závody. 
5. Já i osta-
tní kluci 
t r e n é r a 
T o m á š e 
K u t é h o 
uznáváme 

a máme ho rádi. Je to náš „dru-
hý“ táta.

MICHAL ŠMOLDAS
Oceněný mj. za titul Mistra Ev-
ropy v klasickém sjezdu a sprintu.  
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TOMÁŠ BÁRTA
1. Závodní cyklistice jsem 
se začal věnovat zhruba v devíti 
letech, původně jsem závodil jen 

na horských kolech, když jsme 
objížděli závody poblíž Šumper-
ka a Jeseníku. První zlom nastal 
v  roce 2011, do té doby jsem 
cyklistiku kombinoval s  fot-
balem, tehdy jsem se rozhodl 
na 100 % pro cyklistiku. Pře-

stoupil jsem do týmu Zekof 
team Loštice, kde jsem se více 
soustředil na cyklokros a silnič-
ní cyklistiku. Druhý zlom nastal 
v roce 2014, přestoupil jsem do 
klubu SKC Tufo Prostějov, a pod 
vedením reprezentačního trené-
ra Tomáše Konečného jsem za-
čal dosahovat největší úspěchy 
v silniční i dráhové cyklistice.   
2. Je velice těžké vyzdvihnout 
jeden závod nebo úspěch, jsem 
hlavně moc vděčný těm, kte-
ří mě podporují a  pomáhají 
v  mém kariérním růstu. Každý 
výjezd s  reprezentací je vždy 
velký zážitek, a obrovská škola 
a zkušenost, kterou získávám 
konfrontací s  nejlepšími zá-
vodníky z celého světa. Pokud 
bych však měl vyzdvihnout je-
den konkrétní úspěch, bylo by 
to páté místo z  poslední etapy 
světového poháru v  Německu. 
Byl jsem už strašně unavený, 
ale do posledních dvou kilo-
metrů ze 122 jsem dal napros-
to všechno a vyneslo mi to dva 
UCI body do světového poháru 
právě za již zmiňované páté mís-
to. Tyto body jsou pak rozhodu-
jícím kritériem pro nominaci 

na mistrovství Evropy a světa.    
3. Mým snem je dostat se do 
týmu kategorie WorldTour a stát 
se profesionálním závodníkem. 
To je ale ještě hodně dlouhá 
cesta. Bližším cílem je mist-
rovství České republiky, mist-
rovství Evropy a světa, na které 
se ještě budu muset nominovat. 
Dalším mým osobním přáním 
je to, abych dobře zvládl přestup 
z kategorie juniorů do kategorie 
mužů Elite, ale pár závodů jsem 
již za muže jel, a bylo to v poho-
dě, tak snad to půjde hladce.    
4. V cyklistice je to s tréninkem 
poněkud obtížnější, sám veli-
ce úspěšně předávám své zku-
šenosti z  tréninku mé mladší 
ses tře Gabriele, která je jedním 
z  největších cyklistických ta-
lentů v  České republice. Záleží 
na mnoha faktorech, jedním 
z  hlavních je to jak se spor-
tovec cítí, protože každé tělo 
reaguje jinak na danou zátěž. 
A každý další trénink se odví-
jí od předchozího. Pokud jsem 
na soustředění, kde mám k tré-
ninku naprosto ideální pod-
mínky, tréninkové dávky se 
pohybují okolo 25–30 hod. 

a 750–850 km za týden, ov-
šem v  běžném týdnu, kdy na-
vštěvuji Litovelské Gymná-
zium Jana Opletala, trénuji 
okolo 15 hodin a 450–500 km 
za týden. Je super, že ve škole mi 
vychází hodně vstříc, v  tomto 
ohledu si tak nemůžu stěžovat. 
V letošním roce jsem na kole již 
odjel zhruba 11 500 km s celko-
vým počtem 375 hodin.     
5. Mým trenérem je již třetím ro-
kem Tomáš Konečný. Spoluprá-
ci s ním si nemůžu vynachválit. 
Udělal ze mě super závodníka 
a předává mi mnoho zkuše-
ností a rad, které mě vždycky 
posunou o kousek dál. On sám 
byl profesionálním závodníkem 
v týmu Domo Farm-Frites nebo 
T-Mobile, zúčastnil se slavné 
Tour de France a zvítězil v jedné 
z etap na španělské La Vueltě. 

Tomáš Bárta (na snímku vlevo)

ONDŘEJ NANTL
1. Zeměpis mě zajímal už od ma-
lička, vždycky jsem hledal infor-
mace v dětských encyklopediích 
a také jsem studoval mapy všeho 
druhu.  Každopádně podrobněji 
jsem se zeměpisu začal věno-
vat až loni, během 2. ročníku 
gymnázia, kdy jsem se rozhodl 
zkusit Zeměpisnou olympiádu 
a povedlo se mi v krajském kole 
umístit pátý. Tehdy jsem získal 
novou motivaci a čerpání no-
vých poznatků mě začalo ještě 
více bavit. Tento rok jsem se při-
hlásil znovu. Povedl se mi ještě 
větší úspěch, postup a úspěšné 
řešení ústředního kola, což mi 
opět dodalo motivaci se zlepšit. 
2. Tak samozřejmě nemůžu 

opomenout svoji 
účast na ústředním 
kole Zeměpisné 
olympiády v Pra-
ze. Bylo to pro mě 
naprosto nové a za-
jímavé. Tak napří-
klad jsem se ještě 
nikdy neúčastnil 
vícedenního kola 
některé z olympiád. 
Navíc jsem navštívil 
i nová místa okolo 
Prahy, kam bych 
se pravděpodob-
ně jen tak nevydal 
a v neposlední řadě 
jsem poznal spous-
tu nových lidí.
3. Mé plány v oboru 

jsou poměrně jas-
né. Příští rok bych 
se rád opět soutěže 
zúčastnil a navá-
zal na svůj úspěch. 
Vysněnou metou 
by pro mě byla účast 
na jedné z  mezi-
národních geogra-
fických soutěží, do 
kterých se z ústřed-
ního kola dá po-
stoupit. Navíc jsem 
objevil nový možný 
budoucí obor studia 
na vysoké škole.
4. Vědomosti samo-
zřejmě sbírám ne-
ustále po celý rok, 
ovšem samotná pří-

prava na olympiádu je u mě spí-
še jednorázová záležitost. Před 
olympiádou je ovšem dobré se 
o to víc zeměpisem (i jiným 
předmětem) zabývat, protože 
přece jen okruh témat je dost ši-
roký, a tak tomu věnuji i několik 
hodin denně. 
5. Za svůj úspěch také velkou 
měrou vděčím svému učiteli 
zeměpisu Tomáši Pospíšilovi. 
Svým přístupem ve mně pro-
budil zájem o zeměpis a vždy 
mi dokázal pomoct. Jeho rady 
mi často věci dost usnadnily 
a osvětlily, a to díky jeho zna-
lostem a přehledu. Nemohu sa-
mozřejmě opomenout ani jeho 
smysl pro humor, který vždy 
dokáže odlehčit situaci.

BARBORA DIMOVOVÁ
1. Kanoistiku dělám od 10 let 
společně se svým dvojčetem 
Viktorií Dimovovou. Přesně-
ji se věnuji sjezdu na divoké 
vodě a doplňkově rychlostní 
kanoistice. V  letošním ročníku 
litovelských nadějí jsem byla 
oceněna za 4. individuální mís-
to a 1. místo v závodě družstev 
ve sprintovém závodě na Mis-
trovství Evropy juniorů v  ra-
kouském Murau. Dále za 
10. a 8. místo v klasickém sjezdu 
a za 3. a 5. místo ve sprintovém 
závodě na Světovém Poháru SE-
NIORŮ ve Švýcarsku a Němec-
ku. Celkově jsem se tedy umístila 
na 4. pozici SP. K tomuto sportu 

mě dovedl můj tatínek, který byl 
také velmi úspěšný závodník. 
Nikdy bych se kanoistiky ne-
vzdala, protože je zde super par-
ta lidí, kteří mi ji zpříjemňují. 
2. Určitě nejzajímavější pro mě 
bylo, když jsem si v  roce 2015 

vyjela místo v  české juniorské 
reprezentaci, se kterou jsme vy-
razili na Mistovství Světa (MSJ) 
do USA.
3. Tento rok bych toho chtěla 
stihnout mnoho. Ke konci čer-
vence se bude odehrávat MSJ  

v  Rakousku, kde bych 
chtěla prokázat svou zá-
vodní formu. Po tom-
to velkém závodě bych 
se chtěla zúčastnit no-
minačních závodů opět 
na MS, ale to na seni-
orské, které bude pro-
bíhat na konci září 
ve francouzském Pau. 
Doufám, že se mi poštěs-
tí a všechny moje plány 

vyjdou podle mých představ.
4. V přípravě na závody trénuji 
2x denně skoro každý den, takže 
veškeré úspěchy, kterých jsem 
dosáhla, mám poctivě vydřené. 
5. To nejlepší si nechávám 
na závěr, a to mého trenéra. Můj 
trenér je také můj tatínek. Taťka 
normálně pracuje a do toho tré-
nuje mě, ségru, Ludvu Smrčka 
a malé děti z  přípravky. Miluje 
hory, takže ve svém volném čase 
vyráží na „stěny“. V  nejbližší 
době ale nikam nevyrazí, pro-
tože se mnou bude dřít právě 
na již zmíněné vrcholové soutě-
že. Proto mu moc děkuji za vše-
chen čas, který pro mě obětuje.

pokračování na str. 15
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Inzerce

Litovelská cukrovarna, a. s., se sídlem v Litovli, 
Loštická 131, přijme:

do hlavního pracovního poměru: 
obsluhu kotlů na pevná paliva – údržbáře 
 Nepřetržitý provoz a práce v noci od září do konce 
topné sezóny. 
 Požadavky: vyučený zámečník, případně příbuz-
ný obor, topičský průkaz výhodou.
 Pro získání topičského průkazu zajistíme vyško-
lení.
 Nástup možný ihned.
 Hrubý měsíční výdělek 20 000 až 35 000 Kč.
 Další výhody: závodní stravování, 5 týdnů dovole-
né, deputátní cukr.
Po roce zaměstnání příspěvek na penzijní připojiště-
ní ve výši 3 % z hrubé mzdy.

na brigádu po dobu kampaně, tj. od září 2017 
do ledna 2018: 
škváraře - zauhlovače do kotelny 
 Požadavky: postačuje základní vzdělání. 
 Nepravidelný režim, dvanáctihodinové směny, 
práce v noci. 
 Hrubý měsíční výdělek 24 000 až 30 000 Kč.
 Další výhody: závodní stravování, za každý měsíc 
2 dny dovolené, deputátní cukr.
 Kontakt: p. Karel Byvan, mobil 725 963 230, nebo 
v pracovní dny 6-14.30 hodin telefon 585 112 170. 

Blahopřání
Dne 13. 7. oslaví 90. narozeniny maminka a babič-
ka paní Helena Sabolíková. K  tomuto životnímu 
jubileu jí všechno nejlepší, mnoho štěstí, pevné 
zdraví a pohodu do každého dne přeje dcera Hela, 
synové Zdeněk a Mirek s  rodinou, vnučka Mirka 
s přítelem Davidem a všichni, co ji mají rádi.

 23. 5.
30. 5.
31. 5.

4. 6.
4. 6.

12. 6.
20. 6.

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

Odešli
Zdeňka Hlaváčková z Nasobůrek (84 let)
František Sleha z Litovle (88 let)
Mgr. František Geschwinder z Litovle (84 let)
Vojtěch Martinek z Unčovic (74 let)
Štěpánka Dvořáková z Litovle (83 let)
Jan Vařeka z Červenky (83 let)
Zdeněk Smrček ze Savína (61 let)

Byli oddáni
3. 6.

9. 6.

20. 6.

Jaroslava Dokoupilová z Moravičan
a Jiří Doležal z Moravičan

Lucie Moťková z Loštic
a Petr Hampl z Loštic

Pavlína Jarošová z Litovle
a Radomír Kvapil z Litovle

Děkujeme za spolupráci ve školním roce 
2016/2017 rodičům, školám v  litovelském 
regionu, městu Litovel, odboru školství, 
kultury a sportu a odboru sociálnímu 
a správnímu při MěÚ Litovel, Městské po-
licii Litovel, Technickým službám Litovel, 
p. o., Městskému klubu Litovel, Muzeu Li-
tovel a všem našim příznivcům a těšíme se 
na Vás opět v září.

Přijďte se na nás podívat v „Den otevřených 
dveří“, který se uskuteční v pátek 15. září.
Informace o nabídce kroužků ve škol-
ním roce 2017/2018 budou k  dispozici 
na webových stránkách Domu dětí a mláde-
že Litovel ve druhé polovině srpna na adrese 
www.ddmlitovel.cz.

Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže Litovel

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem přátelům a známým za účast, kvě-
tinové dary i slova útěchy při posled-
ním rozloučení s mým manželem Jiřím 
Hrozkem. 

Marie Hrozková, Litovel

Děkuji všem, včetně bývalých spolu-
pracovníků a pejskařů, kteří se byli 
16. května naposledy rozloučit s  pa-
nem Zdeňkem Vočkou. Děkuji také 
za všechny květinové dary. 

Manželka Jana

Poděkování

Badatelé v tajemném muzeu
Ve středu 14. června byla v  litovel-
ském muzeu zahájena výstava prací dětí 
z  kroužku Badatelé při DDM Litovel. Vý-
robky a ukázky z  činnosti tohoto krouž-
ku bylo možno zhlédnout do 23. června 
v prostorách expozice řemesel Muzea Lito-
vel.

A jak to všechno začalo? Inspirací 
pro otevření tohoto nového kroužku byla 
bakalářská práce na téma Haná, zapůjčená 
z  Katedry výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci, 
která se zabývá muzejní pedagogikou.

Děti se zábavnou formou seznamovaly 
s  minulostí města Litovel i okolních míst. 
Mimochodem všechny děti, které kroužek 
navštěvovaly, bydlí mimo Litovel. Hledali 
jsme podle fotografií nejstarší domy Lito-
vle, domovní znamení ve tvaru ryb, setka-
li jsme se s  panem Šikem, ohmatali jsme 
si hanáckou zem, navštívili jsme litovelský 
mlýn a pracovali s  obilím, peřím, husími 
brky a vepřovicemi. Ty byly inspirací pro 
stavbu hliněného domu, který byl naší závě-
rečnou prací.

Společně jsme podnikli dvě cesty do Olo-
mouce, jejichž cílem bylo hledání tajemné 
poustevny a ztracené řeky v podzemí Olo-
mouce.

Poděkování za celoroční práci patří ne-
jen dětem Davídkovi, Evě, Emě, Filipovi 
a Michalovi, ale i všem příznivcům naší 
činnosti, kteří nás opravdu v  hojném po-
čtu poctili svou návštěvou v  den otevře-
ní výstavy. Ceníme si zvláště návštěvy 
členů Letopisecké komise, a také toho, 
že se na nás přišel podívat i pan starosta 
Ing. Zdeněk Potužák. V  neposlední řadě 
také děkujeme ředitelce litovelského muzea 
paní Mgr. Zdeňce Frištenské za podporu, 
čas i prostor, který nám poskytla.

Pokud Vás naše dobrodružství zaujala 
a rádi byste se k  nám připojili, zveme Vás 
na informativní schůzku kroužku Badatelé, 
která proběhne v  září tohoto roku. Přesné 
datum schůzky bude v průběhu srpna uve-
deno na webových stránkách www.ddmlito-
vel.cz . Těšíme se na Vás a na další dobro-
družství!

Bc. Eva Mariánková, DDM Litovel

Hliněný dům

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

INZERCE

Litovelské ulice

ŠMAKALOVA 
Ulice nese v názvu příjmení absolventa lito-
velského gymnázia a učitele měšťanské školy 
chlapecké v Litovli Josefa Šmakala (20. 8. 1906 
Sobáčov – 18. 3. 1942 Osvětim), který zemřel 
v koncentračním táboře. V Litovli se Josef Šma-
kal účastnil veřejného života, byl členem měst-
ské rady a Sokola. In memoriam mu byl udělen 
Československý válečný kříž a byl jmenován 
ředitelem školy. 

Ulice Šmakalova je jednou z hlavních ulic vý-
chodní vilové čtvrti. Vychází z křižovatky ulic 
Studentů a Kollárovy a směřuje k lesu. Podle 
směru byla také v době své výstavby pojme-
nována jako Lesní. Během 2. světové války byl 
název přeložen do němčiny. Dnešní jméno ulice  
dostala v roce 1945 na návrh učitelského sboru.

Proměny názvu: Lesní (1930 )  Waldgasse 
(1940)  Josefa Šmakala / Šmakalova (1945)

ŠVERMOVA 
Ulice nese v názvu příjmení českého novi-
náře a komunistického politika Jana Švermy 
(23. 3.  1901 Mnichovo Hradiště – 10. 11. 1944 
Nízké Tatry). Jan Šverma pocházel z rodiny ad-
vokáta a sám po absolvování gymnázia ke stu-
diu práv v Praze nastoupil. Studium nedokončil,  
v roce 1921 vstoupil do KSČ a aktivně se zapo-
jil do politického života. Od roku 1924 působil 
jako redaktor Večerníku Rudého práva. Během 
své politické kariéry zastával různé stranické 
funkce, až se v roce 1934 spolu s Rudolfem 
Slánským stal faktickým vůdcem KSČ. Od led-
na 1936 až do zastavení činnosti KSČ v říjnu 
1938 zastával také funkci šéfredaktora Rudého 
práva. Na konci listopadu 1938 odešel do exilu 
do Moskvy, kde pracoval v exilovém vedení KSČ.  
V roce 1944 byl moskevským vedením společně 
s Rudolfem Slánským vyslán na Slovensko, kde 
probíhalo Slovenské národní povstání. Zde pů-
sobil jako člen válečné rady při hlavním party-
zánském štábu. Po porážce povstání při ústupu 
povstaleckých jednotek do hor tragicky zahynul 
při přechodu hory Chabenec.
Jan Šverma obdržel 23. srpna 1969 in memori-
am státní vyznamenání Hrdina ČSSR.

Ulice Švermova se nachází ve východní vilové 
čtvrti, v blízkosti tzv. Prostředního lesa. Ulice 
byla nově pojmenovaná v době své výstavby 
(1958) a název si uchovala dodnes i přes po-
čáteční námitky po roce 1989 kvůli příslušnosti 
J. Švermy ke KSČ. Rovnoběžně vede s ulicí Re-
vúckou, která vznikla až v 80. letech. 

Název: Švermova (1958)
Ivana Kubíčková

Počasí  cyklovýletům  vysloveně přeje,  a tak 
se  15 cyklistů vydalo na projížďku Litovel-
ským Pomoravím na „Štrougalku“ a Hyn-
kov, opět  pod vedením Mirka Fendrycha. 
Ten také jako kapitán  vedl  naše  pětičlen-
né  soutěžní družstvo na Sportovních hrách 
seniorů Olomouckého  kraje  na stadionu 
TJ Lokomotiva v Olomouci 24. května. Loni 
jsme zazářili druhým místem, letos byla 
ale konkurence silná, dokonce zahraniční. 
Z  28 soutěžních družstev se naši umístili 
na 8. místě, když na těch prvních skončili 
borci ze Slovenska. I tak jsme na ty své pyšní 
a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci.

Ve čtvrtek 25. května odstartoval plný au-
tobus na zájezd na Vranovskou přehradu 
a Bítov. Počasí se zpočátku netvářilo na 
akci příliš příznivě, ale nakonec se vyjasnilo 
a bylo příjemně. Už v  9 hodin jsme stáli 
na pláži přehrady a vyhlíželi loď, na které 
jsme si schováni před větrem užívali hodin-
ku jízdy při občerstvení  a  sledování  přebo-
hatě „ochatovaných“  břehů.  Výstup  na hrad 
Bítov byl z jiného soudku, všichni se řádně 
zapotili při strmém stoupání. Všechno nám 
ale vynahradila návštěva hradu. Jen malý 
exkurz do historie: první zmínka o hradu, 
který stojí na místě původního velkomorav-
ského hradiště je z  roku 1061. Býval důle-
žitým opěrným bodem Přemyslovců, jeho 
obránci nikdy nepodlehli dobyvatelům. Má 
velmi atraktivní polohu u Vranova nad Dyjí 
a nekonečné množství místností. Všechny  
překvapila i nadchla  jejich  výmalba.  Doha-
dovali   jsme  se, zda  je  tak neskutečně sku-
tečná či skutečně neskutečná – zkrátka, byla 
nádherná. Hrad se může pochlubit bohatým 
mobiliářem, sbírkou zbraní (ta však nebyla 
přístupná) a obrovskou přírodovědnou sbír-
kou ptáků i zvířat, mimochodem největší 
sbírkou vycpaných psů v  republice, kterou 
jako součást svého „zvěřince“ pořídil jeden 
z pánů hradu Jiří Julius Haas z Haasenfeldu. 
Mimořádný zážitek!  

Cesta  zpět  ke  kotvišti  už  byla proti vý-
stupu „brnkačka“, a příjemně unaveni jsme 
prožili dalších 17 kilometrů cesty  lodí  zpět 
na pláž. Tam čekal autobus, aby nás pak 
dovezl o kousíček dál do vesnice Štítary, 
kde jsme se v  restauraci U Pavelců najedli 
i občerstvili a nešetřili chválou kuchaři 
i obsluze. Zastávku v  Moravských Budě-
jovicích jsme strávili procházkou městem 
a hledáním cukrárny pro kafíčko a zmrzli-
nu. Za pár hodin jsme už byli zpátky doma, 
plni dojmů a dobré pohody.

Pro velký zájem  jsme  se  již  potřetí  v tom-
to pololetí  vydali  8. června do losinských
termálů, a tentokrát k  obvyklé pohodě 
přispělo i koupání ve venkovním bazénu 
za krásného již letního počasí.  Všeobecná 
spokojenost!   

Ve středu 14. června 11 turistů – seniorů 
na pěším výšlapu v délce kolem 10 kilometrů 
navštívilo Lipník nad Bečvou a vystoupalo 
na hrad Helfštýn. Po prohlídce hradu s prů-
vodcem si prohlédli i meditační zahrady 
ve městě. Poslední akcí před prázdninami 
byl poněkud náročnější cyklovýlet na Úsov, 
jehož se zúčastnilo 14 cyklistů – seniorů, 
které neodradil ani místní stoupák.  

Teď si dáme prázdninovou přestávku, 
a budeme připravovat plán činností na další 
pololetí. Pokud by se nějaká akce objevila, 
dáme včas vědět v naší informační skříňce 
v  Husově ulici a v  hlášení městského roz-
hlasu. Rádi probereme vaše návrhy na akce 
v dalším období. Přijďte s nimi v „úředních 
hodinách“ v pátek mezi 9. a 10. hodinou 
do klubovny, nebo kontaktujte kohokoliv 
z vedení klubu.

Přejeme všem příjemné léto u vody, na za-
hrádce, na výletech či s  vnoučaty a těšíme 
se na vás začátkem září.

jh

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Rozloučení s panem Jiřím Hrozkem

Ve středu 24. května letošního roku zemřel 
dlouholetý člen litovelského infokanálu pan 
Jiří Hrozek.

Jiří Hrozek se narodil 10. prosince 1932. 
Dětství prožil v Horní Moštěnici. Po studi-
ích začal pracovat v Sigmě Lutín, kde se po-
prvé seznámil s focením. Do Litovle přišel 
vlastně náhodou, jen díky tomu, že místní 
Papcel nabízel podnikové byty. A další ná-
hoda tomu chtěla, že jeho kamarád a soused 
točil na kameru. Tehdy si pan Jiří Hrozek 
koupil svou první kameru a zanedlouho 
ho pohyblivé obrázky definitivně uhranuly. 
Stal se členem litovelského Kinemaklubu 
a začal natáčet i filmy oslovující širší veřej-
nost. 

Po roce 1989 byl osloven tehdejším staros-
tou města panem Františkem Geschwinde-
rem, zda nechce natáčet litovelské zpravo-

dajství. Tato myšlenka se mu zalíbila a stal 
se tak zakládajícím členem litovelského 
infokanálu. Natočil i několik samostatných 
dokumentů – např. o opravě Svatojánského 
mostu, tornádu či restaurování kaple sv. Jiří.

Panu Jiřímu Hrozkovi bylo za jeho celoži-
votní společensky prospěšnou činnost udě-
leno v říjnu roku 2014 ocenění Osobnost 
města Litovel. 

redakce LN
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Stalo se v Litovli

 V listině z roku 1517 potvrzuje Kryštof z Bos-
kovic městská práva a po Vlašimech se tak Bosko-
vicové fakticky ujímají vlády nad městem. 
O růstu města svědčí i to, že k zásobování už ne-
stačili místní řezníci a pekaři. Kryštof z Boskovic 
proto otevírá  týdenní trhy i pro venkovské mis-
try. Město koupilo část obce Mezice, k litovelské-
mu panství  náleželo tehdy sedm vsí: Červenka, 
Chořelice, Mezice, Malé a Velké Nasobůrky, Pirnik 
(Brníčko u Uničova), Víska a Tři Dvory. Dále lesy,  
dvory (nasobůrský, vísecký, karlovský), čtyři mlý-
ny: městský, Špitálský, Pušmýl a Vavákův mlýn 
ve Vísce. Městský majetek v tomto století dosáhl 
největšího rozsahu.

 2–4. 7. 1577 císař Rudolf II. s bratrem 
Matyášem navštívil Litovel. Zúčastnili se honu 
na Nových Zámcích. Tady byl už v 16. století, asi 
za Jana Jetřicha z Boskovic, postaven pro pohodlí 
lovců Lusthaus čili letohrádek. Císař při příležitos-
ti návštěvy povolil městu další jarmark v pondělí 
před Květnou nedělí. Bydlel u kupce a purkmistra 
Rennera (v Boskovicově 780 vedle matriky), který 
pak s tímto argumentem roku 1589 dostal rytíř-
ský titul.

 6. 7. 1907 převzala Zemská správa 
do své správy litovelskou reálku a plat profe-
sorského sboru. Od  založení reálky  usilovala měst-
ská  správa, aby byl ústav převzat státem. Místní 
Němci chtěli reálku vůbec zrušit, poukazovali 
na výdaje, které činily ročně 64.850 K, oproti pří-
jmům za školné 32.050 K. Obhájci poukazovali 
na další příjmy místních živnostníků. Konečně 
došlo k dohodě, když se město zavázalo, že bude 
hradit náklady na budovu, školní potřeby, plat 
a byt školníka a byt ředitele. 

 7.–10. 7. 1997 zasáhla Litovel rozsáhlá 
povodeň. Tlaková níže počátkem července vy-
volala  intenzívní srážky. V Litovli začalo hustě 
pršet v pátek 4. 7. a nepřetržitý déšť pokračoval 
do úterý 8. 7. Již v neděli se Morava vylila z  břehů 
a od pondělí začala zaplavovat celé město. V úte-
rý, kdy povodeň vrcholila,  se náměstí s okolními 
ulicemi stalo nepřístupným ostrůvkem. Teprve 
ve čtvrtek 10. 7. voda ustupovala a odkryla veli-
kost škod. Pro svůj extrémní rozsah byla povodeň 
nazvaná „tisíciletá“. Její důsledky trvaly ve městě 
ještě řadu let.

 2. 7. 2007 zemřel Ing. Jan Harszlak (na-
rozen v  Července 6. 3. 1930), dříve technický 
náměstek Tesly, v  důchodu kronikář v  Července 
a autor série publikací z historie této obce. Řadou 
článků přispěl také do Litovelských novin.

 Lubomír Šik

Městská knihovna v  Litovli 
je zapojena do projektu Svazu 
knihovníků a informačních 
pracovníků „Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka“. Cílem 
projektu je podporovat rozvoj 
četby a čtenářské gramotnosti 
dětí, podchytit zájem o čtení 
a vyhledávání informací hned 
od počátku školní docházky. 

Před každoročním slavnost-
ním pasováním na čtená-
ře jsou děti při předchozích 
návštěvách informovány o  fungování 
knihovny, knihovních službách, seznámí 
se s prostředím, paní knihovnicí a v nepo-
slední řadě knížkami. Slavnostního paso-
vání prvňáčků  se obvykle ujmou pohád-
kové postavy. Letos to byli v  případě dětí 
ze ZŠ Jungmannova zruční řemeslníci  Pat 
a Mat. Prvňáčci ze ZŠ Vítězná byli pasováni 
velkým kouzelníkem Knihotvůrcem Lindo-
dějem, zkráceně Linďou.

Noví čtenáři dostali  svou první průkazku 
do knihovny, drobné dárky věnované měs-
tem Litovel  a knížku Martina Šinkovského 
Lapálie v Lampálii, která  byla připravena 
pouze  pro zmiňovaný projekt. Knížka pro 
prvňáčka je každý rok originální, tituly 
se neopakují.

Do řad čtenářů bylo letos přijato 92 dětí 
z prvních tříd.  Projektu „Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka“ se v lito-
velské knihovně za osm ročníků 
účastnilo více jak 700 začínají-
cích čtenářů.

Úspěch projektu by nebyl mys-
litelný bez úzké spolupráce 
s  vedením litovelských škol 
a s pedagogy prvních tříd. 
Všem zúčastněným děkujeme, 
především pohádkovým posta-
vám, které se ujímají nelehkého 
úkolu děti pobavit a motivovat 
ke vstupu do čtenářského světa.  

Mgr. Lenka Fišrová

Prvňáčkové byli pasováni na čtenáře

PŮJČOVNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V LITOVLI O PRÁZDNINÁCH

Půjčovní doba bude o prázdninách upravena. 
Půjčovat budeme každé pondělí a čtvrtek 
v obou odděleních vždy od 9 do 12 hodin 

a odpoledne od 13 do 18 hodin. 

Od 31. 7. do 1. 9. bude zcela uzavřeno
oddělení pro děti.

V druhé polovině prázdnin bude zahájena další 
etapa oprav vlhkých omítek v přízemí objektu.

Knihy půjčené v oddělení pro děti bude možné 
po dobu uzavření vracet v oddělení 

pro dospělé.

Zároveň si v něm bude možné půjčit dětské 
knihy výběrem z katalogu. Knihy zajistí pracov-

ník oddělení pro dospělé. 

 Po dobu oprav bude hlavní vchod uzavřen. 
Ke vstupu do knihovny použijte zadní vchod

ve dvorním traktu.

Děkujeme za pochopení!

Přejeme krásné léto
kolektiv knihovny 

Školní slavnost ZŠ Vítězná 
tentokrát à la Cirkus 

V pátek 23. června byl na náměstí v Li-
tovli pořádný cirkus. Žáci ze ZŠ Vítězná 
se na dopoledne stali akrobaty, zvířátky, 
klauny i principály. Každá třída předvedla 
svůj pokřik, který odměnilo potleskem vele-
vážené publikum, kde nechyběli rodiče ani 
pan starosta a místostarosta. V odpoledních 
hodinách pokračovala slavnost programem 
na Sokolovně.                                              red.
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Knihy na léto ... na takovéto prázdninové počteníčko

Sucho / Jane Harperová
Temná hmota / Blake Crouch

Husitská epopej V. 1450–1460 – Za časů Ladislava Pohrobka
/ Vlastimil Vondruška

Deník malého poseroutky – Všechna sláva… / Jeff Kinney

Sucho
Australské městečko Kie-
warra sužuje dlouhodobé 
sucho, které si vybírá daň 
nejen na přírodě a dobyt-
ku, ale i na psychice míst-
ních obyvatel. Na jedné 
z farem najdou mrtvou 
ženu a jejího syna. O kus 
dál stojí auto otce rodiny 
Luka Hadlera, ten pravděpodobně manžel-
ku i dítě zastřelil a pak spáchal sebevraždu. 
Na pohřeb přijíždí Lukův dávný kamarád, 
federální policista Aaron Falk, který v měs-
tečku prožil dětství. Vrací se nerad, počítá 
hodiny, kdy bude moct zase odjet. Od začát-
ku je zřejmé, že tady není vítán.
Zdařilá prvotina, detektivka s dobře vysta-
věnou atmosférou, pečlivě vykreslenými po-
stavami, jednajícími ve vyprahlé australské 
krajině s pálícím sluncem nad hlavou.

Husitská epopej V. 
1450–1460 – Za časů 
Ladislava Pohrobka
Pátý díl začíná klíčovým 
zlomem v zápase mezi 
katolíky, kteří se snaží 
o návrat ke starým po-
řádkům, a kališníky, ve-
denými mladým Jiřím 
z Poděbrad, který obsadí 
Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domá-
cí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá 
a ujímá se českého královského trůnu. Jen-
že záhy umírá a po složitém diplomatickém 
zápase se novým českým králem stává Jiří 
z Poděbrad. Proti Čechám se formuje nová 
nepřátelská koalice. V tomto prostředí po-
stupně odcházejí ze světa pozemského pří-
slušníci prvních generací rodu Prokopů 
a na jejich místo nastupují jejich děti.
Pokračování sedmidílné historické ságy 
z 15. století od oblíbeného českého autora.

Temná hmota
„Jsi v životě šťastný?“ To 
byla jedna z posledních 
slov, která Jason Dessen 
slyšel, než po útoku mas-
kovaného muže upadl 
do bezvědomí. Než se 
probudil připoutaný na 
lůžku a obklopený cizí-
mi lidmi v ochranných 
oblecích. Než se na něj člověk, jehož nikdy 
neviděl, usmál a řekl: „Vítej zpátky.“ Ve 
světě, kde se probral, není Jasonův život 
ten, který zná. Jeho žena není jeho žena. 
Jeho syn se nikdy nenarodil. A Jason není 
průměrný profesor fyziky, ale proslulý gé-
nius, jenž dokázal něco pozoruhodného. 
Něco nemožného. Který svět je skutečný 
a o kterém se mu jen zdá? A pokud je sku-
tečný ten z jeho vzpomínek, jak se do něj 
lze vrátit? Cesta zpět však bude úžasnější 
a zároveň děsivější, než si kdy dokázal před-
stavit…

Velmi čtivá fantasy o alternativním světě.

Deník malého poserout-
ky – Všechna sláva...
Na Grega toho začíná 
být trochu moc. Jediné, 
co mu doopravdy jde, 
jsou videohry, jenže ro-
diče trvají na tom, že 
by si měl rozšiřovat ob-
zory a dělat taky něco 
jiného. Když Greg na-
jde ve sklepě starou kameru, má konečně 
v ruce důkaz svého nezměrného talentu, 
a hned začne spřádat plány na hororový 
film. Čeká ho bohatství a velká sláva… Ale 
je to chytrý plán?
Jedenácté pokračování humorných zápisků 
Grega Heffleyho, svérázného malého hrdiny. 

lf

Stalo se v Litovli

 16. 8. 1717 princ Evžen Savojský porazil 
v rozhodující bitvě u Bělehradu Turky, čímž roz-
hodl válku proti Osmanské říši ve prospěch Habs-
burků. Krátce po tom se ovšem dostavil mor, častý 
průvodce válek. Po morové  epidemii přišla  na Li-
tovel další pohroma. Dne 26. června 1724 vypukl 
v dnešní ulici Komenského požár, který v několika 
hodinách zničil radnici a 32 domů. Shořela tehdy 
i cenná, mědí krytá radniční věž s hodinami. 

 2. 8. 1892 uzákonilo Rakousko zlato jako 
základ měny a nová měna byla nazvána ko-
runovou.  Přechod na zlatý základ, k němuž 
se rozhodly mnohé evropské země, měl nahradit 
nepřehlednou měnovou soustavu. Ze zlata byly 
roku 1892 raženy mince v hodnotě 10 a 20 korun 
a od roku 1907 také v hodnotě 100 korun. Poměr 
korun ke zlatkám byl 2:1. 

 28. 8. 1957 se v Litovli narodil Mgr. Václav 
Melka. Studoval zde na gymnáziu a pak na peda-
gogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Diplomovou práci věnoval historii bouzovského 
hradu, kde se roku 1985 stal kastelánem po ob-
dobí vyučování na lesnické škole v Hranicích. 
Roku 1992 ze zdravotních důvodů zaměstnání 
ukončil. V letech 1994–95 byl pověřen městem 
Litovel inventarizací exponátů bývalého litovel-
ského muzea v depozitářích Vlastivědného ústavu 
v Olomouci. Později zpracovával historii některých 
obcí (Mladeč a Nové Zámky) a v Litovelských novi-
nách uveřejnil články o vývoji litovelského muzea. 
Zemřel náhle 23. 12. 2000.

 6. 8. 1967 zemřel Karel Sedlák, profesor 
gymnázia, první kronikář a  veřejný pracovník. 
Působil v řadě vzdělávacích a jiných spolků, 
byl místostarostou v Sokole, patřil mezi přední 
litovelské šachisty. Jako správce Muzea a měst-
ského archivu se významně zasloužil o rozšíření 
a zhodnocení sbírek. 

 O frontách na maso vědí i ti kdo je nezažili, ale 
bývaly i fronty na knížky. Novinky se  dostávaly 
na pulty knihkupectví v  celé republice vždy jen 
ve čtvrtek. Už pár měsíců před „Pražským jarem“ 
se politická situace trochu uvolnila a tak komu-
nisté povolili čtenářům, aby se poprvé seznámili 
s  náčelníkem Apačů (netuším proč byl vlastně 
zakázaný). V  srpnu 1967 stála dlouho před ot-
vírací dobou v  Litovli na náměstí fronta sahající 
za rohem až ke křižovatce, kde dnes stojí Pinie. 
Vyšel román Vinetou spisovatele Karla Maye. 
Dostalo se ale jen na pár zákazníků v prvních řa-
dách, ostatní zklamaně odcházeli (jak zazname-
nala kronika).

 15. 8. 1992  byla odhalena pamětní deska 
na rodném domku spisovatele Jana Čepa v Mysle-
chovicích za účasti významných hostů (delegace 
spisovatelů, Svobodné Evropy aj.).  Autorem desky 
byl sochař Bohumil Teplý. Oslavy Jana Čepa, kte-
rý od „Vítězného února“ žil v emigraci a působil 
v Rádiu Svobodná Evropa, byly nejvýznamnější 
kulturní akci tohoto roku. Na Záložně byla uspořá-
dána unikátní výstava, která dokumentovala dlou-
hé období činnosti vysílačky, její autory, redaktory 
i používanou techniku. 

Lubomír Šik

Pozvánky
ROCKOVÉ LÉTO ČERVENKA
sobota 22. 7. od 12 hodin, areál Olše na Července
Tradiční hudební akce, jejíž výtěžek půjde 
na edukační program pro onkologicky nemocné 
pacienty. Vystoupí kapely Ortel, Traktor, Porta 
inferi, Reflexy, Notion deep, Perseus, Menhir, 
Sarkonia.

TRADIČNÍ HODY NA ČERVENCE
4.-6. 8., areál Olše na Července
Předhodové posezení, hodová zábava a pouť.

Poděkování
Setkání absolventů JSŠ Litovel po 55 letech našlo 
po neúspěchu na Záložně útočiště v restauraci Holba 
(U Marka) v Kostelní ulici. Zde se jim dostalo vlíd-
ného přijetí, dobrého jídla a skvělé obsluhy. Tímto 
děkují vedení restaurace a vřele ji doporučují všem 
pro podobná setkání.                 Mgr. Pavla Hubáčková

Čas má plné kapsy překvapení.
(Jan Werich)
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Cyklovýlety Litovel-
ským Pomoravím
CHKO Litovelské Pomoraví 
je ideální oblast pro cykloturis-
tiku a nabízí širokou nabídku 
cyklotras. TIC Litovel  znovu 
pořádá oblíbené cyklovýlety 
s průvodcem panem Miro-
slavem Pinkavou, který vás 
vezme na zajímavá místa oko-
lí Litovle. Připravili jsme pro 
vás 6 nenáročných  prohlíd-
kových okruhů na prázdniny 
a jeden poslední na září, kterým 
naši cyklistickou sezónu ukon-
číme.

Cykloprohlídky jsou ZDARMA 
a sraz účastníků je vždy před bu-
dovou TIC. Vlastní kolo je pod-
mínkou, ale zároveň je možno 
jej předem zapůjčit v půjčovně 
kol (Rakola – tel. 731 112 455, 
731 730 103). Osoby mladší 
18 let musí jet v doprovodu 
dospělého. V případě nepřízni-
vého počasí je možno náhradní 
výlet uskutečnit o týden poz-
ději.
 

neděle 9. 7. ve 14 hod.
Novozámecký areál 

Nové Zámky (lesem kolem Studánky) 
 lesní cestou  Nové Mlýny  
Chrám přátelství  vyhlídka na Obe-
lisk  Nové Zámky  Mladeč  
odbočka k Podkově  Rytířská síň  
Mladeč  Sobáčov (občerstvení)  
Litovel                                  celkem: 24 km

úterý 11. 7. v 16 hod.
Bílá Lhota – Měník 

Červenka  Nový Dvůr (farma man-
želů Osičkových)  Nové Zámky 
(kolem černého kříže)  lesní cestou 
na Nové Mlýny  po silnici na Řimice 
 Bílá Lhota (arboretum)  Měník 
 Řimice  po staré silnici (cestou 
zastávka u splavu pod Chrámem přá-
telství)  Mladeč  Sobáčov (ob-
čerstvení)  Litovel          

celkem:  24 km

úterý 25. 7. v 16 hod.
Žerotín – Štěpánov 

Červenka  Dětřichov  Pňovice  
Strukov  Žerotín  Krnov  Ště-
pánov  Střeň  Lhota n. Mor. (ob-
čerstvení)  Litovel kolem Šargounu

celkem: 29 km

neděle 6. 8. ve 14 hod.
Sobáčov přes Červenku 

Červenka  Nový Dvůr (farma Osič-
kových)  za železničním přejezdem 
na Královou  směr Úsov  pod-
jezdem směr Nové Mlýny  Chrám 
přátelství  vyhlídka na Obelisk  
Nové Zámky  Mladeč  Sobáčov 
(občerstvení)  Litovel                         

celkem: 25 km

úterý 15. 8. v 16 hod.
Skrbeň – Horka 

Lhota nad Moravou  Hynkov  
Skrbeň  Horka (Sluňákov)  Hyn-
kov  Lhota nad Moravou (občerst-
vení)  Litovel               celkem: 29 km

úterý 29. 8. ve 14 hod.
Lhota nad Moravou přes Náklo 

Po cyklostezce přes Chořelice  Roz-
vadovice  Unčovice  Mezice  
Náklo  Příkazy  Hynkov  Lhota 
nad Moravou (občerstvení)  Litovel                                   
kolem Lesního závodu    celkem: 23 km

úterý 12. 9. v 16 hod.
Hynkov – Náklo 

Šargoun  Lhota nad Moravou  

Hynkov  směr Příkazy  před 
vesnicí odbočka směr Náklo  Lhota 
nad Moravou (občerstvení)  Litovel                 
kolem lesního závodu

celkem: 25 km

Komentované prohlídky 
města a Pivovaru Litovel
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PIVO-
VARU
od 12. 7. do 23. 8. každou středu 
ve 12 hodin
sraz na vrátnici pivovaru
vstupné 50 Kč (bez ochutnávky) 
přístupné od 15 let 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NEJVÝ-
ZNAMĚJŠÍCH PAMÁTEK MĚSTA
od 5. 7. do 30. 8. každou středu 
ve 13.30 hodin
sraz u TIC
zdarma, hodinová prohlídka

TIC
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Již jedenáctým rokem pořá-
dá MK Litovel mini festival 
živé hudby Folkové Pomoraví.   
Je to hudební setkání, bořící hu-
dební klišé a oproti velkým fes-
tivalům zde vládne komorní at-
mosféra. Diváci a muzikanti jsou 
si zde velmi blízko.

MARTINA TRCHOVÁ & TRIO
Kapela na rozhraní žánrů  před-
staví desku HOLOBYT, která 
získala ocenění album roku 
2016 a cenu Anděla v kategorii 
folk–country.

KOFE@VLNA
Pětičlenná kapela z Olomou-
ce, která se vrací po pěti letech 
do Litovle představit svou desku 

Odlesky Pravdy s folkem čistým 
jako křišťál.

PAVEL TABÁSEK & PARTYJA
Folkrockové valašské písničkář-
ství plné energie a dobré hudby. 
Chlapci nám představí desku 
Můžeme plout.

V pátek 14. července od 17.30 
hod. se propojí tři skvělá hu-
dební vystoupení písničkářů 
za doprovodu jejich kapel, po-
zorní posluchači, krásné pro-
středí restaurace Amazonka 
a přívětivá obsluha. Mohu Vám 
slíbit hudebně výjimečný večer. 
Těší se na Vás

Augustin Skládal 

Folkové Pomoraví
V červenci do Litovle opět zaví-
tá Kinematograf bratří Čadíků. 
Od soboty 22. července do úterý 
25. července můžete na náměstí 
Přemysla Otakara zhlédnout 
české filmy, které měly premiéru 
v loňském roce. I letos se bude 
vybírat dobrovolné vstupné, kte-
ré poputuje na dobročinné úče-
ly. Začátek promítání je vždy 
ve 21.30 hod.
  
ŘACHANDA 
V  sobotu 22. července může-
te zhlédnout pohádku, která je 
o rozmazlené princezně a dvou 
kamarádech, kteří se neživí 
vždycky úplně poctivě. Až když 
se trojice ocitne shodou okol-
ností v kouzelném Černém lese, 
kde žijí podivné lesní bytosti, 
naučí se od nich to, co je nedo-
kázali do té doby naučit sami 
lidé – že tak, jak se chováme 
k ostatním, tak se pak oni cho-
vají k nám. Neboli, že co dáváš, 
to se ti vrátí. Ale co by to bylo 
za příběh, kdyby kromě pona-
učení, zábavy a milých postav 
chyběla láska? A tak se stane, 
že kromě toho, že se princezna 
Markétka napraví, tak se také za-
miluje do obyčejného Matěje... 

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO 
DECHU
V neděli 23. července uvidíte 
zajímavý československý do-
kument. Patrně nejznámější 
český cestovatel současnosti 
Dan Přibáň podnikl svou do-
sud nejnáročnější expedici. Po-
sádky dvou žlutých trabantů, 
polského Fiatu neboli malucha, 
čezety, jawy a dokonce i dvou 
invalidních vozíků vyrazily 
z australského Perthu. Během 
půlroční dobrodružné výpra-
vy projely Východní Timor, 
Indonésii, Malajsii a Thajsko. 

TEORIE TYGRA
V pondělí 24. července se bude 
promítat velmi úspěšná tragi-
komedie s  oblíbenými herci.

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už 
toho má dost. Poslední kapkou 
je smrt tchána, kterému taky do-
šly síly a trpělivost. Babička (Iva 
Janžurová) totiž vždy rozho-
dovala o jeho životě a nakonec 
i o tom, jak a kde bude pohřbený. 

Nerespektovala žádné jeho přání 
a touhu, v dobré víře, že ona 
sama vždy a lépe než on ví, 
co je pro něj dobré a správné. 
A Janovi začíná být jasné, že je 
na stejné cestě. Jeho žena Olga 
(Eliška Balzerová) se totiž řídí 
stejnou teorií malého dvorku 
a dlouhého biče a přesvědčením, 
že za štěstí svého muže je zod-
povědná výhradně ona. Janovi 
dojde, že už takto dál nemůže, 
nechce a neumí žít. Jednoho dne 
jej napadne způsob, jak se osvo-
bodit a získat zpět vládu nad 
svým životem. Tato revolta je ale 
hodně netradiční. Jan se vydává 
na cestu za naplněním svých 
snů. Janova cesta za svobo-
dou ovlivní i životy jeho dětí 
a jejich partnerů. Dcera Olga 
(Táňa Vilhelmová) totiž pře-
vzala matčinu metodu, zatímco 
snacha Alena (Pavla Beretová) 
dokázala tlaku rodové tradice 
odolat a volí vlastní, liberálnější, 
modernější a lidštější cestu. Dů-
sledky jsou pro jejich protějšky 
(Jiří Havelka a Jakub Kohák) 
v obou případech odpovídající… 

VŠECHNO NEBO NIC
v  úterý 25. července uvidíme 
poslední film, kterým bude ro-
mantická komedie.

Linda a Vanda jsou pohledné 
třicítky, nerozlučné kamarádky 
a taky spolumajitelky malého 
knihkupectví v centru města. 
Linda je rozvedená, vzdělaná, 
praktická, má malou dceru a po-
cit zodpovědnosti. Ten naopak 
chybí Vandě, svobodné, veselé, 
nezávislé krásce, která sice muže 
přitahuje jako magnet, ale její 
živelnosti žádný nestačí. A tak 
hledá toho pravého. Aktivně. 
V obchodě s nimi pracuje Edo, 
který taky touží po lásce na věky 
věků, ale jako plachý, citlivý 
a introvertní gay to má těžké. Ži-
voty téhle trojice nakonec stejně 
zamotá několik mužů. Lindě 
charismatický developer Jakub, 
který není tím, kým se zdá být. 
Vandě bývalý profesor z vysoké 
školy Aladar, jehož je ochotná si 
vzít, „protože ji má rád“. A Edo 
se už zase přizpůsobuje další-
mu příteli, Leovi... Nakonec ale 
všechno dopadne úplně jinak, 
než všichni čekali...

MK

Letní kino na náměstí

Neexistuje člověk, kterému by 
neslušel žádný klobouk aneb  
„Nikdy není pozdě plnit si své 
sny“.

Dostalo se mi velké cti – mož-
nosti ukázat své dovednosti 
a v tomto případě Vám předvedu 
ukázku svých klobouků. Jmenu-
ji se Marie Mazánková a jsem 
absolventkou Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy Praha. Přes-
to patřím k  lidem, kteří si ne-
smírně váží umění svých před-
chůdců. Na každém ze dřeva 
vyřezávaném předmětu, obraze, 
skleněné váze atd. vidím ony 
lidské ruce, které s  láskou tyto 
věci vytvářely, a je mi líto, když 
některé lidské dovednosti se ne-
návratně v čase ztrácejí. 
Mým celoživotním koníčkem 
jsou ruční práce. Mimo jiné 
jsem se věnovala pletení košíků, 
háčkování, vyšívání, šití oděvů... 
Učební obor „Výroba pokrý-
vek hlavy“ jsem absolvovala 
na střední škole „MESIT“ 
v Uherském Hradišti. 
Mnozí z Vás si možná vzpome-
nou na onen vtip ze školních la-
vic, který zněl: „A tak, Pepíčku, 
řekni nám, jaké druhy klobouků 
znáš?“ „Sím, paní učitelko, rozli-
šujeme tři druhy klobouků – pls- 
těné, pletené a myslivecké.“
Já osobně mám ráda tvary 
klobouků, které připomínají 
dobu 30. let. Lákají mě mode-

ly, které jsou na první pohled 
originální a jedinečné, i když 
je pravdou, že právě takové 
modely jsou nesmírně pracné 
a složité. Ale experimentování 
je pro mě kořením života – tím, 
co mě na tvorbě klobouků nej-
více přitahuje. 
Klobouky, které na výstavě 
v TIC Litovel uvidíte, jsou vytvo-
řeny jak z plstěných polotovarů, 
tak i ze sisalu a nebudou chybět 
ani klobouky ušité z metráže. Je 
to taková malá ochutnávka jak 
různých tvarů, tak i pro různé 
příležitosti, a to nejen pro dámy, 
ale i pro pány.

Vernisáž výstavy se uskuteč-
nila ve středu 28. 6. Výstava 
je přístupna od čtvrtka 29. 6. do 
pátku 13. 10.
Od června do září po celý tý-
den od 9 do 17 hod., (so a ne 
12–12.30 hod. polední přestáv-
ka) a v říjnu vždy od pondělí 
do pátku od 9 do 17 hod. a v so-
botu od 9 do 15 hod. (12–12.30 
hod. polední přestávka).

Marie Mazánková

Výstava klobouků Marie Mazánkové
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Hanácké Benátky jsou největší 
a nejnáročnější akcí roku, kterou 
pořádá malý kolektiv Městského 
klubu Litovel. Proto mi dovolte, 
abych poděkovala nejen svým 
kolegům, ale také všem, kteří 
nám pomáhají. 

Za finanční podporu děkuji 
Městu Litovel, Olomouckému 
kraji a štědrým sponzorům, bez 
kterých bychom tuto akci vůbec 
nemohli uspořádat. Hlavními 
sponzory letošního roku byly: 
Pivovar Litovel a.s., BM Parks 
(Maniola Company SE), TERA 
MONTÁŽE s.r.o., KOFRA 
Děčín s.r.o., HTM Sport s.r.o. 
(Head), HOPAX s.r.o., PAP-
CEL a.s., N.F.I. METALL s.r.o., 
OSŽ Slovakia Hotel Skalka, Pa-

cifik a.s., Kimberly-Clark s.r.o., 
Truhlářství Jiří Novák, Brazzale 
Moravia a.s. a Machovský mapy 
s.r.o. Akci podpořili také: PW 
Interier Jaroslav Horák s.r.o., 
Litolab spol. s r.o., Sita CZ a.s. 
(Suez), EUROPASTA SE divi-
ze Adriana, AMS – intes s.r.o., 
MODOS spol. s r.o., Stavební 
firma Vymětal s.r.o., Městská 
teplárenská společnost a. s. Li-
tovel, Vodohospodářská společ-
nost ČERLINKA s.r.o., Martina 
Pekařová – Apartmány PEKIN,  
Sacer Gape s.r.o., Hanácká ky-
selka a.s., Kooperativa pojišťov-
na a.s. a FCC Litovel s.r.o. 

Za podporu tanečního dopo-
ledne pro děti děkujeme spo-
lečnosti HTM Sport s.r.o. (zn. 

HEAD), která finančně přispěla 
na vystoupení Magdy Reifové 
a skupiny Pískomil se vrací. 

Za pomoc s  technickým za-
bezpečením a úklidem během 
i po akci děkuji Technickým 
službám Litovel. Na bezpeč-
nost všech dohlížela ochran-
ka a místní policie. Měst-
ské policii Litovel děkujeme 
za pomoc se záborem náměstí 
a přilehlých ulic.

Velké poděkování patří také 
moderátorovi, zvukařům, pyro-
technikům, šternberským vodá-
kům, SDH Tři Dvory, brigádní-
kům a všem lidem „ze zákulisí“. 
Mediální partneři nám výrazně 
podpořili propagaci této akce. 

Letos to bylo Radio Čas, Rádio 
Rubi, Rádio Haná, Olomoucký 
deník, Oáza, Litovelské noviny 
a Hanácké noviny.

Děkuji také všem účinkujícím, 
a to nejen profesionálním, ale 
také všem místním tanečním 
skupinám a zájmovým útvarům.
Věřím, že se návštěvníci dobře 
bavili. I přes dopolední nepří-
zeň počasí jich bylo více než tři 
a půl tisíce. Těšíme se na Vás 
na dalších Hanáckých Benát-
kách, které pro Vás chystáme 
na 9. června 2018. Přeji Vám 
všem krásné léto. 

Za organizátory akce
Bc. Hana Vogelová,

ředitelka MK Litovel

Poděkování pořadatelů Hanáckých Benátek

Letošní ročník nabídl  v  Litovli 
v rozmezí dvanácti hodin cel-
kem devět hudebních vystou-
pení (tedy víc než 10 hodin 
živé hudby), třináct vystoupení 
tanečních, autogramiády, far-
mářský trh, mini Zoo, dětskou 
scénu v parku, interaktivní stan, 
dvě výstavy, oslavu v rybářském 
duchu a tradiční ohňostroj  – 
mnoho kulturních zážitků, čas-
to odměněných dlouhotrvají-
cím potleskem publika.

Již od samého začátku se 
podařilo  Majdě  Magdě Reifo
vé i přes déšť překonat ostych 
diváků. Následovali zkušení 
muzikanti z kapely Pískomil se 
vrací, kteří si dokázali zachovat 
dětský  pohled na svět  a svý-
mi písněmi, doslova „roztrhali“ 
oblohu před vystoupením sku-
piny SLZA. Prostor pod pódiem 
se zaplnil a Petr Lexa alias Ho-
ggy zpíval se sborem svých fa-
noušků. 

Výbornou show pro diváky 
předvedli také členové skupi-
ny  Jelen, podpořeni Kateřinou 
Marií Tichou. Kdo poté očekával 

pokles kvality hudební produk-
ce, musel být zaskočen vystou-
pením kapely kolem muzikan-
ta  PEKAŘE, kterého na pódiu 
vystřídala hudební skupina 
z našeho regionu   PANGEA 
(The Beatles Revival Band). 
Ta udržela vysokou laťku, nasta-
venou předchozími koncerty.

Písničkářka Lenny dostála 
své pověsti první dívky české 
pop music a diváky připravila 
na poslední vystoupení turbo-
šansonové kapely POLETÍME?.
Závěr Hanáckých Benátek patřil 
ohňostroji.

Hanácké Benátky opět potvr-
dily, že jsou životaschopným 
projektem, který má nejen vý-
borné organizační vedení, ale 
i vysokou kulturní kvalitu a stále 
se rozšiřující počet diváků. 
Tento ročník přinesl opravdu 
jedinečné společenské oživení 
kulturního života našeho města, 
které může být pozitivním pří-
slibem i pro následující ročníky.
Takže na shledanou v příštím 
roce.

moderátor Augustin Skládal

Hanácké Benátky – pohled ze zákulisí
Vaše kapela poměrně rychle 
vyletěla nahoru v  hitparádách 
a přízni posluchačů. Máte nějaký 
recept na úspěch?

Petr: Nemáme a je otázka jestli 
vůbec existuje. U nás se pravdě-
podobně propojilo několik věcí. 
Rok a půl před tím, než jsme vy-
šli ven s  prvním singlem, jsme 
pracovali na celé myšlence tak, 
aby vše, hudbou počínaje, image 
konče, tvořilo jasný celek.

Lukáš: Co se hudby týče, chtěli 
jsme propojit melodické písnič-
ky, české texty a současný popo-
vý zvuk.

Petr: Máme také velmi osobní 
přístup k  fanouškům, trávíme 
s nimi mnoho času, po každém 
koncertu máme autogramiádu 
a jsme na ní do posledního fa-
nouška, pořád pro ně vymýšlí-
me nové aktivity.

Hlavní hrdina vašeho nového 
klipu k  písni Ani vody proud 
má nadpřirozené schopnosti, kte-
ré jsou pro něj darem i prokletím. 
Jak vás ten motiv napadl?

Lukáš: Motiv jsme dali dohro-
mady spolu s  režisérem klipu 
Michalem Kunesem Kováčem 
a vyjadřuje to, o čem v písničce 
zpíváme – že i v těch nejtěžších 
životních situacích je důležité 
nahlížet na svět pozitivně 
a nenechat se pohltit tím špat-
ným.

Váš hit Lhůta záruční už má 
na YouTube kanálu přes 17 mili-
onů zhlédnutí. Sledujete podobné 
statistiky?

Petr: Sledujeme a nejen to – 
pročítáme si i komentráře, kte-
ré fanoušcí píší, a jsme s  nimi 
v kaž dodenním kontaktu. Dáva-
jí nám zpětnou vazbu, že je naše 
tvorba oslovuje.

Texty vašich hitů nejsou zrovna 
rozjásané. Potřebujete k  tvorbě 
nepohodu nebo se do chmurných 
pocitů při tvorbě prostě vcítíte?

Lukáš: Texty se na první po-
slech mohou zdát pochmur-
né, ale je to jen o interpretaci. 
Někdo v písničkách může vidět 
naopak něco pozitivního, něco 
co ho inspiruje. 

Petr: Písničky v nás už při sa-
motném vzniku něco vzbuzu-
jí a to následně konzultujeme 
s naším textařem Ondřejem 
Ládkem, který napíše text.
 
Jste pověrčiví? Ptám se, protože 
vydání příští desky máte naplá-
nováno na pátek 13. října 2017.

Lukáš: Debutová deska Katar-
ze vyšla v pátek 13. listopadu, 
byla velmi úspěšná, a tak jsme 
si říkali, že bychom u pátku 
13. chtěli opět zůstat. Letos při-
padá na říjen, a tak vyjde v pá-
tek 13. října. (smích)

Byl někdo z vás v Litovli už dřív, 
pokud ano, jak se vám ve městě 
líbilo?

Petr: Přímo v Litovli jsme ješ-
tě nebyli, ale v  okolí jsme díky 
koncertům poměrně často. Po-
kud zbyde po koncertě čas, ur-
čitě si město rádi prohlédneme.

red.

Rozhovor s kapelou SLZA

Pozvánky
VELKÝ LETNÍ KARNEVAL
sobota 1. července od 20 hod., hřiště 
ve Třech Dvorech
Tradiční letní karneval s rockovou 
hudbou, dobrým jídlem a pitím.

O PRAVYHO KOHÓTA Z VISKÊ
středa 5. července od 15 hod., hřiště 
ve Vísce
Závod hasičů veteránů. 

HRY BEZ HRANIC VILÉMOV 2017
sobota 8. července od 10 hodin, 
fotbalové hřiště na Homoli ve Vilémově, 
vstup zdarma
Sportovní akce, ve které spolu sou-
těží družstva obcí Mikroregionu Lito-
velsko. V 19 hodin vystoupí skupina 
Lucie revival Morava a od 21 hodin 
naváže letní karneval se skupinou Via 
Paběda.
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Mesto Revúca sa predstavuje po siedmykrát: Pozvánka do okolia mesta
Čas letných dovoleniek, prázdnin a zaslú
ženého oddychu sa nezadržateľne blíži 
a preto Vás mesto Revúca pozýva do svoj
ho najbližšieho okolia. Odštartujte obdo
bie stvorené pre predĺžený víkend, kratšiu 
dovolenku alebo rodinný pobyt. Je čo vi
dieť i zažiť.

V  neďalekej obci Muránska Zdychava mô-
žete vidieť laznícke osídlenie, ktoré tvoria 
usadlosti v  podobe pôvodných dreveníc 
zachovávajúcich svojráznu ľudovú architek-
túru nášho regiónu. Nahliadnuť do zbierky 
historických železničných predmetov a za-
riadení zo Stredného Gemera Vám umožní 
železničné múzeum v  interiéri areálu 
železničnej stanice obce Lubeník.

Prostredníctvom obecného múzea v  Muráni 
môžete spoznať históriu jedného 
z  najznámejších gemerských hradov – 
Muránskeho hradu. 

V  priestoroch Obecného úradu Chyžné sa 
nachádza Pamätná izba Sama Tomášika. 
Izba formou stálej expozície fotokópií his-
torických archívnych dokumentov a pred-
metov Vám poskytne poznatky z  histórie 
obce a obraz o živote a diele Sama Tomáši-
ka, ktorý sa pričinil o založenie Slovenské-
ho evanjelického a. v. gymnázia v  Revúcej, 
známeho ako Prvé slovenské gymnázium. 
Poľovnícky zámoček situovaný na Pred-
nej Hore Vám ponúkne pútavú prednášku 
o živote a  histórii Ferdinanda Coburga,  
bulharského cára, prehliadku 7 miestnos
tí a  premietanie dokumentárneho filmu 
„Panovník prírodovedec“.

Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum 
vyšehradskej kultúry Jelšava, sídliace v  meš-
tianskom dome z 18. storočia, Vám vo svojich 
priestoroch sprostredkujú históriu mesta 
zaujímavými expozíciami ako expozícia 
jelšavského zvonkárstva, banícka expozícia 
a expozícia partnerských miest Jelšavy – 
Uničov, Szczekociny, Slovenský Komlóš 
a Nadlak. 

Najväčšiu rotundu svojho druhu na Slo-
vensku môžete vidieť v  obci Šivetice. Táto 
neskororománska tehlová Rotunda sv. 
Margity s vnútornou apsidou a novodobou 
sakristiou bola postavená v 13. storočí a jej 
vnútorný priemer je  11,1 m. 

Jednou z  najvýznamnejších technických 
pamiatok je vysoká pec, s výškou 13,47 m, 
situovaná v obci  Sirk. Pec fungovala do 
roku 1903 a je 
súčasťou kultúr-
nej cesty – Slo-
venská železná 
cesta. Táto ces-
ta spája miesta 
bývalej ťažby 
železných rúd, 
výroby a  spra-
covania železa, 
pretože baníctvo 
a  hutníctvo boli 
najvýznamnej-
šími odvetviami 
h o s p o d ár s t v a 
Slovenska.

Svedectvo vývoja duchovnej kultúry Vám po-
skytne Románsko–gotický kostol Najsvätej-
šej Trojice v Rákoši, v interiéri ktorého sa za-
chovali hodnotné fresky. Osobitnú pozornosť 
si zaslúžil len v roku 1993 objavená maľba 
Najsvätejšej Trojice v podobe sediaceho 

Boha s troma tvárami a štyrmi očami. Kva-
litné monumentálne maľby môžete vidieť 
aj v evanjelickom kostole v  Kameňanoch, 
ktoré zobrazujú v nadživotnej veľkosti prav-
depodobne uhorských kráľov sv. Štefana 
a sv. Ladislava. 

Vašu pozornosť upúta aj unikátny prí-
rodný fenomén – Ochtinská aragonitová 
jaskyňa, ktorá je zaradená do Zoznamu sve-
tového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.

Spoznajte aj krátku históriu nikdy neexistu-
júcej železnice – Gemerské spojky. Gemer-
skými spojkami mala byť prepojená želez-
ničná sieť na troch častiach úseku: Tisovec 
– Revúca, Lubeník – Slavošovce a Štítnik 
– Nižná Slaná. Najzaujímavejšími časťami 
pomyselnej železnice sú 2 tunely (Slavo-
šovský s dĺžkou úseku  2 401 m, Koprášsky 
s dĺžkou 245 m) a Koprášsky viadukt, ktorý 
tvorí jedna hlavná železobetónová klenba 
o dĺžke 120 m a výške 36 m.

Kultúrne, historické i  prírodné hodnoty 
nášho regiónu môžete spoznávať aj vďaka 
hustým sieťam značkovaných turistických 
a  cyklistických trás. Bližšie informácie 
Vám poskytne Turistické informačné cent-
rum Revúca, v ktorom je k dispozícii široké 
spektrum máp a propagačných materiálov.

Text: MsÚ Revúca, Oddelenie regionálneho 
rozvoja

Foto: archív MsÚ Revúca
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WikiMěsto – setkání wikipedistů v Litovli
Od 9. do 11. června pořá
dala společnost Wikimedia 
v  Litovli workshop nazva
ný „WikiMěsto“, na kterém 
se setkali přispěvatelé do elek
tronické encyklopedie Wiki
pedie.   Všem zúčastněným 
wikipedistům patří poděko
vání za netradiční propagaci 
a zviditelnění našeho města. 
Organizátorovi akce, panu 
Janu Kameníčkovi, jsme polo
žili několik otázek. 

Mnozí z  nás, kteří čas od času 
čerpáme informace z internetové 
encyklopedie Wikipedie, možná 
nepřemýšleli, jak Wikipedie vzni-
ká. Kdo českou verzi Wikipedie 
píše, aktualizuje, doplňuje?
Nejen českou Wikipedii, ale 
všechny jazykové verze Wiki-
pedie píší, rozšiřují a aktualizují 
dobrovolní přispěvatelé. To je 
na tom téměř k  neuvěření, že 
takový obrovský projekt (česká 
Wikipedie obsahuje téměř 400 
tisíc hesel a anglická dokonce 
téměř 5 a půl miliónu hesel) 
nezaměstnává vůbec žádné pla-
cené autory. Přesto stále roste 
a zkvalitňuje se, i když samo-
zřejmě má ještě velké rezervy.

Kdo se může stát wikipedistou?
V  zásadě kdokoliv. Wikipedie 
je encyklopedie, kterou si píší 
sami čtenáři. Opravit pře-
klep dokáže úplně každý, stačí 
u článku kliknout na tlačítko 
„editovat“. K  napsání delší-
ho článku už je potřeba umět 
trochu stylizovat text a hlav-
ně pracovat se zdroji, ale není 
zde vůbec žádné omezení, 

co se týká věku, povolání či do-
saženého formálního vzdělání. 
V  Olomouci pořádáme ve Vě-
decké knihovně občasné kurzy 
pro zájemce o přispívání, a po-
kud by byl zájem, určitě mů-
žeme podobný kurz uspořádat 
i v  Litovli. V  zásadě ale stačí 
jen překonat ostych, kliknout 
na výše zmíněné tlačítko a pus-
tit se do práce. Jedno z hlavních 
hesel Wikipedie totiž zní: nikdy 
si nestěžujte, že na Wikipedii 
něco chybí; chybí to proto, že 
jste to tam nenapsali.

Pořádáte workshopy wikipedistů 
s  názvem WikiMěsto – tedy se-
tkání na konkrétním místě. Letos 
jste vybrali Litovel. Proč zrovna 
Litovel?
V loňském roce jsme byli v Ma-
riánských Lázních, takže letos 
jsme chtěli zase na Moravu. 
Hledali jsme oblast, která je za-
jímavá a přitom na Wikipedii 
hůře pokrytá, a to co se týká 
jak počtu a kvality encyklope-
dických hesel, tak také množ-
ství nahraných fotografií za-
chycujících město a jeho okolí. 
Volba padla na Litovel, protože 
tyto podmínky splňovala: jde 
o jedno z  nejkrásnějších a nej-
zajímavějších měst na Moravě, 
obklopené nádhernou přírodou 
s  mnoha přírodními památka-
mi, a přitom stav hesel na Wi-
kipedii jejímu významu zdaleka 
neodpovídal.

Po třech dnech pilné práce jistě 
můžete přinést shrnutí výsledků 
akce. Co přineslo vaše pracovní 
setkání Wikipedii, případně Li-

tovli?
Myslíme, že se nám 
podařilo udělat hod-
ně, i když to samo-
zřejmě nestačí. Po-
soudit kvalitu naší 
práce musí přede-
vším čtenáři. Co se 
týká kvantity, tak 
na Wikipedii přibylo 
přibližně 260 kilo-
bajtů textu, což od-
povídá asi 145 nor-
mostranám, přičemž 
na článcích se ještě 

dále pracuje. Množství poříze-
ných fotografií zatím není spo-
čítané, protože se budou ještě 
mnoho dní zpracovávat, ale 
budou jich tisíce, a to jak přímo 
z města, tak také z okolních obcí 
a z  krásné přírody Litovelské-
ho Pomoraví. Kromě toho bylo 
nahráno několik starých výtisků 
Litovelských novin z roku 1891 
a ještě jedna publikace z  roku 
1893 (Náš lid, jak jeví se ve svých 
zvycích, obyčejích, písních 
a t. d. z kraje litovelského a se-
verní Moravy), které jsou tak na-
chystané ke zpracování pro ses-
terský projekt Wikizdroje. Dále 
jsme získali velmi mnoho sta-
rých fotografií dokumentují cích 
historii města od pana Vítězslava 
Kollmanna, pana Lubomíra Šika 
a od městského muzea, kte-
rým všem patří náš velký 
dík. To ale neznamená, že 
nyní jsou již všechna hesla 
o Litovli v  pořádku. Naopak, 
stále je na nich mnoho co zlep-
šovat a naše práce zdaleka není 
touto akcí ukončena – bereme 
ji spíše jako počáteční impuls 
pro další zlepšování našich hesel 
o Litovli. S  městským muzeem 
jsme proto předběžně domlu-
vili jeden menší projekt další 
vzájemné spolupráce. Ocho-
tu nám dále pomáhat vyjádřil 
i pan Kollmann, který vlastní 
bezkonkurenčně největší sbír-
ku starých fotografií Litovelska 
a Moravy, jakou jsme kdy vi-
děli, navíc skvěle organizo -
vanou.

A co přineslo WikiMěsto 2017 
wikipedistům?
Wikipedisté měli především 
možnost seznámit se velmi 
zblízka s krásným městem. Pro 
ně je práce pro Wikipedii přede-
vším velké hobby a zde dostali 
velmi dobrou příležitost si svůj 
koníček opravdu užít. Mnohdy 
totiž píší encyklopedická hes-
la jen od klávesnice, obklopeni 
knihami, ale během WikiMěsta 
byli přímo v  centru předmětu 
svého zájmu a dýchali jeho at-
mosféru, zvláště když se nám 
termín sešel ještě s  termínem 
festivalu Hanácké Benátky.

Chtěl byste ještě dodat něco 
na závěr?
Na závěr bych zmínil to nej-
důležitější, a to je náš dík všem 
lidem z  Litovle, kteří nám po-
máhali. Není vůbec obvyklé, aby 
člověk narazil na tolik lidí tak 
hrdých na své město. Děkujeme 
zejména tajemníkovi Městského 
úřadu Litovel Radovanu Vašíč-
kovi, který nám zajistil podpo-
ru města. Celá akce by se vůbec 
neobešla bez obětavé pomoci 
vedoucí Městské knihovny Len-
ky Fišrové, která nám poskyt-
la prostory pro práci a knižní 
zdroje a celý víkend se starala 
o vše, co jsme potřebovali. V li-
tovelském muzeu se nám ochot-
ně věnoval pan Robert Najman 
a znovu musím také poděkovat 
pánům Vítězslavu Kollmannovi 
a Lubomíru Šikovi. Paní Hana 
Vogelová z Městského klu-
bu nám pomohla zajistit mís-
to pro náš informační stánek 
na velmi exponovaném ná-
městí Přemysla Otakara v době 
slavností Hanáckých Benátek. 
Velmi nám pomohli pracovní-
ci Turistického informačního 
centra v  čele s  paní Kateřinou 
Gelovou, díky nimž jsme mimo 
jiné mohli nafotit část litovel-
ského podzemí. Finančně naši 
akci podpořil Krajský úřad Olo-
mouckého kraje. V  neposlední 
řadě jsme byli také velmi rádi 
za každého občana Litovle, kte-
rý se o naši práci přišel zajímat, 
ať už na naší úvodní přednáš-
ce nebo během naší další prá-
ce. Zde bych zmínil paní Ivetu 
Drábkovou, která nám rovněž 
byla v  mnoha věcech nápo-
mocna. Naše zkušenosti byly 
jen pozitivní a rádi se budeme 
do Litovle vracet.
Děkuji za rozhovor.

Mgr. Lenka Fišrová

 Jan Kameníček

 WikiMěsto Litovel, návštěva u Vítězslava Kollmanna
Autor: Gampe, licence CC-BY-SA 3.0
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TOMÁŠ NĚMEČEK
1. Moje zaměření není jen 
na jediný obor, tak bych uvedl 
aspoň ten nejdůležitější, kte-
rý, jak doufám, by se mohl stát 
i mým budoucím zaměstnáním. 
Už na prvním stupni nás učitel-
ka informatiky učila pracovat 
v prvním programovacím jazyce. 
Ze začátku jsme sice probírali 
jen takové základy, ale postupně 
se mi tak otevíraly další a další 
možnosti využití, nové zna-
losti z  počítačových programů 
a spoustu dalších.

2. Vzpomínám si především 
na mezinárodní kolo Debrujárů, 
kdy jsme jako tým INFYMA jeli 
na tři dny do Prahy, kde jsme 
se seznámili s  významnými 
skvělými lidmi a přitom se dob-
ře bavili.
3. Jak už jsem výše uvedl, chtěl 
bych se stát výborným progra-
mátorem. 
4. Ohledně této věci jsem trošku 
na jiné úrovni. Jsem nenáročný 
člověk, který nepotřebuje vůbec 
moc práce a tréninku, aby docí-
lil takovýchto úspěchů.

Ovšem trochu přeháním, trénink 
je potřeba a jak je to v  jednom 
přísloví: ,,Bez práce nejsou ko-
láče.“ 
5. Učitelka, která mě začala 
učit základům programování, 
je Miroslava Černá. Učí ma-
tematiku, fyziku a informati-
ku, takže vědomostí a znalostí 
má na rozdávání. Ještě bych 
měl také přestavit paní ředitel-
ku Zuzanu Absolonovou, která 
mě zase naopak učí v psaní vše-
mi deseti. Umět velkou rychlos-
tí zpracovávat text, aniž byste 

se dívali na ruce, neumí každý, 
a k práci na počítači je ohrom-
nou výhodou.

TADEÁŠ FRYČÁK
1. Když jsem byl v první třídě, 
dostal jsem od Ježíška na Vá-
noce stavebnici Boffin, se kte-
rou jsem stavěl různé elektro-
nické obvody. O prázdninách 
ve druhé třídě napadlo mou ma-
minku, že by mě přihlásila do 
kroužku radioelektrotechniky. 
A tak jsem přišel v polovině září 
do DDM na zkušební hodinu, 
kde jsme ohýbali z vodičů hla-
volamy a sestavili první obvod 
– blikač. Při stavění prvních 
konstrukcí jsem zjistil, že mě 
radioelektrotechnika baví, a tak   
chodím už čtvrtým rokem.
2. Moje nejzajímavější sou-
těž byla radioelektrotechnická 
v Hradci Králové. V pátek jsme 
přijeli, odevzdali domácí výro-
bek – FM rádio a napsali od-
borný test. V sobotu jsme pájeli 
soutěžní výrobek – multimedi-
ální měřič.  Měl jsem ho hotový 

asi za dvě a půl hodiny. Potom 
jsem ho dal panu Zubrovi, který 
ho nakonfigurovával. Při kon-
figurování ale zjistil, že něco 
není v pořádku – zpětná vazba 
byla pomalá. A tak jsem hledal 
a hledal, ale žádnou chybku 
jsem nenašel. Spoje jsem měl 
zapájené hezky a součástky osa-
zené dobře. Zkoušel jsem očistit 
desku s plošnými spoji lihem 
a vodou, ale nic nepomáhalo. 
A pak přišla 13. hodina a muse-
li jsme výrobek odevzdat. Když 

jsme čekali na vyhodnocení 
a já si myslel, že se neumístím 
kvůli funkčnosti výrobku, přišel 
za mnou rozhodčí a řekl mi, 
že můj výrobek je funkční. Tak 
jsem se zaradoval a on ještě do-
dal, že při výrobě v Číně došlo 
k chybě, kdy na součástce krys-
talu byla vytištěna špatná hod-
nota frekvence   a kvůli tomu 
došlo ke zpomalené odezvě 
ovládání multimetru. A tak jsem 
si domů odnesl vlastní profesio-
nální měřič. Po vyhodnocení 

jsem dostal cenu –  tři sta-
vebnice, které jsem hned 
následující den postavil.
3. Do budoucna bych chtěl 
sestrojit meteostanici, která 
by měřila teplotu s přes-
ností na setiny, vlhkost, 
tlak, rychlost větru a směr 
větru. Z těchto údajů by 
potom Picaxe vypočíta-
lo, jaké bude počasí. Také 

bych přidal hodiny s alarmem, 
stopkami a časovačem. Jednou 
bych se chtěl stát profesionálním 
radioelektrotechnikem a umět 
si vymyslet všechny konstrukce 
jako pan učitel Bahounek.
4. Já se věnuji radioelektrotech-
nice v každé své volné chvilce. 
Když najdu zajímavou kon-
strukci, klidně i těžkou, věnuji 
se jí klidně několik hodin den-
ně, dokud ji nedokončím. Pak se 
ohlížím po nějaké nové. Někdy 
zvládnu i dvě konstrukce za den.
5. Můj pan učitel se jmenuje Jiří 
Bahounek. Má velice obsáhlé 
znalosti o radioelektrotechnice, 
umí vytvořit vlastní schéma ob-
vodu, chápe všechny konstrukce 
a zná hodně součástek (od typů 
až po jednotlivé funkce – a že 
jich je). Děti od 8 do 18 let  učí 
rád už asi 30 let. Bez jeho pomo-
ci a velké trpělivosti bych nedo-
sáhl takových úspěchů.

ŠTĚPÁN KRATOCHVÍL
1. K psaní jsem se dostal v sed-
mé třídě na Základní škole 
Vítězné v  Litovli. Začali jsme 
psát v hodinách informatiky 

a později jsem začal chodit 
i do kroužku psaní. Ze začát-
ku mi psaní vůbec nešlo a moc 
mě nebavilo, navíc jsem se dí-
val na klávesnici, což je velký 
problém a je těžké se to odna-
učit. Zpracování textu se může 
na první pohled zdát jako jed-
noduchý „sedací sport“.  Není 
to však úplně pravda. Napří-
klad jedna z disciplín, ko-

rektura textu, obnáší dobrou 
paměť – musím si pamatovat 
desítky různých vzorečků, po-
mocí kterých text upravuji. Při 
korespondenci a protokolo-

vání musím velmi dob-
ře znát českou mluvnici 
a dobře se orientovat 
ve slohu. Při cizojazyč-
ných diktátech je potřeb-
ná znalost cizích jazyků. 
Psaní mě začalo nejvíce 
bavit s  prvními soutě-
žemi. Člověk tady zažije 
mnoho zábavy, ale i ner-
vy; potká spoustu nových 
přátel a získá nové zkuše-

nosti a zážitky.
2. Nejprestižnější soutěží, které 
jsem se účastnil, bylo Mistrov-
ství světa v  Budapešti v  roce 
2015. K  soutěži se váže mnoho 
živých vzpomínek, když jsme 
například soutěžili v aule Korví-
novy univerzity při 40 stupních 
nebo závěrečný večírek, který 
se odehrával na lodi při plav-
bě po Dunaji noční Budapeští. 

Mnoho vtipných a krásných 
zážitků je také z  prohlídek 
města. Nejsilnějším zážitkem 
je však závěrečný ceremoniál 
s  vyhlášením výsledků, kdy mi 
bylo velkým překvapením, když 
jsem se stal vicemistrem světa 
v korektuře textu.
3. V  nejbližší budoucnosti mě 
za necelý měsíc čeká dva roky 
očekávané Mistrovství světa 
v  záznamu a zpracování tex-
tu v Berlíně. Čeká mě tu téměř 
600 účastníků z  celého světa 
a já doufám, že zde budu řád-
ně reprezentovat město Litovel, 
kterému bych chtěl tímto po-
děkovat za finanční podporu. 
Přímo nějakou vysněnou metu 
nemám, spíše se budu těšit 
na to, co si pro mě osud připra-
ví. Já však také nic nepodcením, 
protože věřím v staré české po-
řekadlo, že štěstí přeje připrave-
ným.
4. Po mém nástupu na GJO Li-
tovel času pro trénink razantně 
ubylo, snažím se však i díky tré-

ninkovým soustředěním nadále 
zůstat ve formě před Mistrov-
stvím světa.
5. V  současné době jsem již 
sám sobě „trenérem“. K  psa-
ní mě však přivedla paní ře-
ditelka Zuzana Absolonová 
ze ZŠ Vítězná, která mě sezná-
mila se všemi devíti disciplí-
nami, ve kterých se v  zázna-
mu a zpracování textu soutěží 
a byla  po dlouhou dobu mou 
trenérkou. V  kontaktu zůstá-
váme nadále, jezdíme společ-
ně s  jejími novými „želízky
v  ohni“ na soutěže a já navíc 
v  současné době předávám své 
zkušenosti v  korektuře právě 
těmto „želízkům“ a myslím si, 
že v  budoucích ročnících lito-
velských nadějí o nich ještě usly-
šíme. 
Její know–how prozradit nemů-
žu, protože jej ani neznám. Paní 
ředitelka si jej nechává pro sebe 
a asi ví proč; na svém kontě má 
již mnoho odchovaných mistrů 
světa a medailistů.                  red.

Litovelské naděje 2017 – pokračování ze str. 5
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V loňském školním roce navští-
vili naši školu žáci a pedagogové 
z partnerské základní školy – ze 
ZŠ Hviezdoslavova v Revúci. Po 
předchozích výměnných návště-
vách pedagogů tak mohly naše 
děti navázat přátelství se svými 
vrstevníky. Po roce jsme se ten-
tokrát my vypravili na Sloven-
sko podívat se za svými kama-
rády.  Partnerská města Litovel 
a Revúca slaví navíc tento rok 
50 let spolupráce a obě města 
finančně podpořila partnerskou 
výměnu žáků obou škol.
Sedmihodinová jízda autobu-
sem byla sice dlouhá, ale ubíha-
la bez komplikací a hlavně v na-
těšené náladě. Už během cesty 
jsme mohli vidět štíty Tater po-
kryté na vrcholcích sněhem, 
ale dobře jsme věděli, že na nás 
počkají až po návštěvě Revúce. 
Po příjezdu pro nás hostitel-

ská škola připravila příjemnou 
procházku městem. Nejvíce nás 
zaujala vyhlídka z kostelní věže 
a zajímavosti v prvním sloven-
ském gymnáziu. Město objímají 
ze všech stran kopce a pohled 
z věže na městečko mezi lesy byl 
úchvatný.
Druhý den nás zbojník Surovec 
provedl nádhernou krajinou na 
sedle Zbojská, z vyhlídkové věže 
jsme se dívali na spolužáky, jak 
se učí práskat bičem. Divoké 
Slovensko nám dalo zabrat při 
procházce tiesňavami Čertovy 
soutěsky. Ochutnali jsme haluš-
ky s brynzou i klobásy. Odpoled-
ne pro nás připravili kolegové ze 
školy velkou soutěž „Milujeme 
Česko Slovensko“, která skonči-
la remízou. Odměnou byly dvě 
dobošové torty vlastnoručně 
upečené paní učitelkou ze školy.
Třetí den nás přijal vicepri-

mátor města. Poté jsme odjeli 
na návštěvu jeskyně Domica, 
která se svou výzdobou vyrovná 
i našim nejhezčím jeskyním. 
Poslední den a vlastně i celý 
pobyt v Revúci jsme uzavřeli 
opět ve škole. 
Po celou dobu našeho pobytu 
nám dělali společnost žáci a uči-
telé slovenské školy, kteří u nás 
strávili minulý školní rok něko-
lik dnů. Někteří naši žáci spali 
u svých kamarádů v  rodinách, 
ostatní na internátě. Celý po-
byt nám tak skýtal spoustu času 
ke společnému vyprávění.
Díky slovenským přátelům, kte-
ří nám domluvili pobyt v Kež-
marských Žlaboch, jsme strávili 
při cestě domů jeden den ve Vy-
sokých Tatrách. Naše túra vedla 
kolem dvou ples – Popradského 
a Štrbského. Tatranské chodníky 
prověřily naši kondici i dobré 

obutí, ale obstáli jsme.
A co na pobyt samotní žáci? 
Stručně to shrnuli asi takto. 
Co se ti nejvíc líbilo a co tě za-
ujalo? Pobyt v  Tatrách, Čer-
tova dolina, salaš Zbojská, 
milí lidé, zábavný program,… 
Co tě zaskočilo? Vzdálenost mezi 
jednotlivými městy a vesnicemi, 
internát, hodně jsme chodili, 
hodně Romů, loučení s  Re-
vúcou,… Co se ti vybaví, když se 
řekne Revúca a Slovensko? Krás-
ná příroda, moc milí lidé, hodně 
srandy a zážitků, krásné město 
s  krásnými památkami, útulná 
škola, dlouholetí sousedi, neza-
pomenutelný zážitek… 
Závěrem děkujeme za finanč-
ní podporu městu Litovel 
a také sponzorům, kteří nám 
pro slovenskou stranu věnovali 
ochutnávku svých produktů.                

(-Kolektiv ZSJL-)

Přátelé po roce opět spolu

Slunečné počasí letos přivítalo 
všechny účastníky již 18. roční-
ku Toulek Litovelským Pomo-
ravím, který se konal 3. června 
a tradičně začínal na dvoře ZŠ 
v Jungmannově ulici. Pěší i cyk-
listické trasy absolvovalo letos 
420 účastníků, z  nichž nejstar-
šímu bylo 83 let a nejmladšímu 
pouhý půlrok. Tradiční výhru, 
výborný dort, za nejpočetnější 
účast v  Toulkách letos získali 
žáci 4. A. Souběžně s  Toulkami 
probíhal v  litovelských parcích 
dětský den s podtitulem Filmo-
vé a televizní toulání. Na tento 
okruh městem vyrazilo 192 dětí 
a rodičů. Co bylo letos pro děti 
nachystané?
Toulání začínalo s  Alenkou 
v  říši divů u rybníka, kde děti 
vyráběly hodiny. Na kopečku 
s deštníkem skládaly s krtečkem 
a myškou různé puzzle a u So-

kolovny si zasportovaly 
se šmoulíky. Kousek dál 
u gymnázia s  mlsouny 
vyráběly lízátka a plni-
ly drobné úkoly. Ve fil-
movém ateliéru si pak 
mohly vyzkoušet a záro-
veň se vyfotit s  různými 
parukami a rekvizitami. 
Tam se nám tvořily pěk-
né fronty. Filmové triky 
poodhalily výrobu jizev 
a navazovalo na ně sklá-
dání velkoplošných fil-
mových puzzle. Najednou 
se děti ocitly na Divokém 
západě a vyzkoušely si lu-
kostřelbu na tygra nebo 
poznávaly večerníčkov-
ské a filmové postavičky. 
U muzea hádaly panovní-
ky a luštily kouzelné šif-
ry, o kousek dál se ocitly 
ve světě Harryho Pottera 

a plnily kouzelnické úko-
ly. Nakonec na ně čekal 
svět Křemílka a Vocho-
můrky. V cíli děti dostaly 
na památku šmoulí nebo 
krtečkovskou „medaili“ 
a drobné dárky. Kdo měl 
ještě chuť, a že takových 
bylo plno, vyráběl v  dru-
žinovém studiu pro šikul-
ky různé ozdobné před-
měty. 
O spokojenost všech 
účastníků se starali pře-
devším organizátoři z řad 
Spolku rodičů a přátel 
školy při ZŠ v  Jungman-
nově ulici, oddílu turistů, 
pedagogů a vychovatelek 
i žáků školy. Děkujeme 
také za finanční podporu 
města Litovel. Budeme 
se těšit zase příští rok. 

(-ZSJL-)

Ohlédnutí za Toulkami Litovelským Pomoravím a Minitoulkami 2017
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V  květnu proběhla celosvěto-
vá internetová soutěž v psaní 
na PC. Soutěžící opisovali text 
v  15 jazycích světa. Naši školu 
v  kategorii do 12 let reprezen-
tovala Eliška Smetanová z  6. A 
a Leoš Rozsypal z  6. B. Eliška 
skončila na 5. místě na světě 
a Leoš byl osmý.
V  kategorii žáků do 16 let 
se nejlépe umístil Tomáš Ně-
meček z 8. B, který v těžké svě-
tové konkurenci obsadil také 
5. místo na světě. Terezka Spurná 
z 6. A svým ročníkem narození 
už patřila do této starší kate-
gorie. Poprala se s  konkurencí 
šestnáctiletých a obsadila nád-
herné (na svůj věk) 29. místo.

Dne 5. a 6. června se kona-
la v  Ostravě celorepubliková 
soutěž ve zpracování textů 
určená studentům 1. ročníků 
středních škol a talentovaným 
mladším žákům. Tomáš Něme-
ček se stal vicemistrem repub-
liky v korekturách. Eliška Sme-
tanová a Tereza Spurná se dělily 
o 4. místo. Všichni tři jedno-
značně potvrdili svou nominaci 
na mistrovství světa v  Berlíně, 
kam pojedou v červenci.
Všem moc děkujeme za re-
prezentaci školy a gratuluje-
me k  dosaženým světovým 
a republikovým úspěchům.

Mgr. Zuzana Absolonová, 
ředitelka

Žáci z Vítězné opět úspěšní

Předprázdninové dobrodružství 
na Jungmance

I když se v  minulém roce paní 
vychovatelka vyjádřila, že už 
nikdy s  nikým v  družině spát 
nebude, postupem času změnila 
názor a my, třeťáci, jsme se do-
čkali. Byl naplánovaný termín 
i program a čekali jsme… Pará-
da.
Sluníčko se na nás usmívalo 
a my jsme „řádili“ na loděni-
ci v  Litovli, kde jsme navští-
vili „vodní svět“. Užívali jsme 
si vody, jezdili na raftech, „mo-
tali“ se v  nafouknuté kouli – 
zorbing, i trampolíny byly naše. 
I když se nám 
moc nechtělo 
opouštět vod-
ní svět, ozvaly 
se naše kručící 
žaludky a to byl 
povel, že musí-
me vyrazit na 
plánovanou ve-
čeři do restaura-
ce AVANTI, kde 
na nás čekala 
naše milovaná 
pizza. 
Martička Hajdíková přinesla 
řadu her a připravila soutěže, 
takže jsme se všichni rádi za-
pojili. Toto odpoledne uteklo 
velice rychle, stmívalo se, za-

čaly svítit pouliční lampy a my, 
se zastávkou v  parku Míru, 
se pomalu vraceli do školy. 
V  družině nás čekalo překva-
pení… Obdrželi jsme spo-
lečnou družinovou fotografii 
a mohli jsme si vybrat tři od-
měny, které nás zaujaly. A co 
následovalo? Umývání, čtení 
na dobrou noc, samozřejmě 
jsme dlouho nemohli usnout… 
A ráno balení, snídaně, dojídá-
ní dobrot a rozebírání zážitků 
ze společného spaní v  tělocvič-
ně… a rodiče a návrat do reality!

Děkujeme všem vychova-
telkám a paní Hajdíkové, že 
nám připravily krásný zážitek, 
a že to s námi hlavně vydržely. 
Že by někdy opět…?

(-ZSJL-Školní družina-)

Proč se čtvrťáci hodně těšili do školy?
V pondělí 29. května navštívil 
žáky ze 4. B ZŠ v Jungmannově 
ulici australský ovčák Jimmy 
a představil se v programu 
o psech „Pes nejen kamarád“.   
Se zájmem si žáci poslechli 
a s chutí si vyzkoušeli, jak se 
o psy starat, jak se k nim cho-
vat, zabavit je a cvičit, nebo jak 
nám lidem může pes pomáhat. 
Se zaujetím Jimmymu kartá-
čovali kožich, obvázali tlapku 
nebo vyčistili zoubky a on si tuto 
péči opravdu náležitě užíval. 
Nadšení  vyvolalo společné cvi-
čení a hry 
s prvky ca-
nisterapie. 
Žáci zjistili, 
že psi jsou 
opravdoví 
mistři v ko-
m u n i k a c i 
a v sociál-
ním cho-
vání. Svou 
řečí těla 
Jimmy uká-
zal, jak umí 

dokonale a bezprostředně vyjá-
dřit své pocity i nálady. Se psím 
kamarádem se pak rozloučili 
společným čtením  a  relaxa-
cí. Protože jsou psi výbornými 
pozorovateli a skvěle dokáží 
vycítit náladu i úmysly lidského 
protějšku, jsou tím pádem i vý-
bornými učiteli v komunikaci. 
Prostřednictvím psů se můžeme 
učit důvěře, spolupráci, respek-
tu k sobě i k ostatním. Za všech-
no moc děkujeme naší paní asi-
stentce Monice Laikové a jejímu 
Jimmymu.                 (-ZSJL-HJ-)

1. místo Adama Krejčího v krajském 
kole OVOV 6. června v Hranicích
Vý b o r n é h o 
výkonu do-
sáhl Adam 
Krejčí v  kraj-
ském kole 
OVOV, kte-
ré se konalo 
6. června na 
a t l e t i c k é m 
s t a  d i o n u 
v  Hranicích.
Ve své ka-
tegorii zvítězil a postupuje 
do  republikového finále.
Adam závodil součas-
ně i za družstvo ZŠ Vítěz-
ná Litovel, které skončilo 
na velmi pěkném 5. místě 
ze 14 škol.  Družstvo závodilo 
ve složení Adam Krejčí z 8. B, 
N a t á l i e 
Kuxová ze 
7. B, Pat-
rik Gallas, 
Leoš Rozsy-
pal, Tomáš 
Knébl, Anna 
K u b á l k o -
vá,  Veroni-

ka Smékalová a Agáta Látalová 
ze 6. B.
Letos se závodilo v 6 disci-
plínách všestrannosti: běh 
na 60 m, běh na 1000 m, hod 
kriketovým míčkem, skok da-
leký, shyby a sedy–lehy po dobu 
2 minut. Závody probíhaly 

pod patronací mistryně 
světa Šárky Kašpárkové 
a jejího trenéra Michala 
Pogányho. Závodníkům 
blahopřeji a děkuji za re-
prezentaci školy.

Mgr. Anna Rakowská, 
učitelka tělesné výchovy

ZŠ Vítězná, Litovel
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Z kuželkářských drah

Sezónu 2016/2017 zahájil kužel-
kářský oddíl se třemi družstvy 
dospělých a jedním družstvem 
dorostenců doplňovaných 
mladšími žáky. Po mnoha letech 
oddíl opustil kuželnu Modrá 
hvězda v Litovli a začal dojíždět 
na tréninky a mistrovská utká-
ní na kuželnu do Přemyslovic 
a do Šternberka. 

První a druhé družstvo, druž-
stvo dorostenců a žáci dojíždě-
jí do Přemyslovic, kde máme 
k dispozici čtyřdráhovou ku-
želnu. Především pro tréninky 
je to pohodlnější, jelikož se už 
nemusí čekat, tak jako když 
se na kuželně sešlo více hrá-
čů najednou v jeden čas. Co-
pak my dospělí, my jsme na to 
byli zvyklí, ale těm mladším 
se moc čekat nechtělo. Bohu-
žel jsme tímto ztratili hodně 
hráčů mladší generace. Zatím 
je to baví, ale uvidíme jak dlouho 
bude bavit dojíždění současnou 
mládež. Určitě není nad to mít 
vlastní zázemí, čímž by se nám 
určitě i rozšířily stavy mládeže 
a dospělých. Třetí družstvo do-
spělých dojíždí do Šternberka.

Družstvo „A“ zaháji-
lo svou šestou sezónu 
v třetí nejvyšší soutě-
ži. Začátek soutěže 
družstvu nevychází 
a pár zápasů se hle-
dá. Po návratu do 
sestavy staronového 
hráče Kuby Moko-
še se družstvu začí-
ná opět lépe dýchat 
a po půli sezóny kon-
čí na 7. místě. V jarní 

části to bylo jak na houpačce. 
Po dvou výhrách přišla série 
proher a začal boj o záchranu. 
V pravý čas se družstvu začalo 
dařit a na konci sezóny obsadilo 
5. místo.

Družstvo „B“ po návratu 
do krajského přeboru z okres-
ního přeboru zahajuje svo-
ji první sezónu na pronájmu 
v Přemyslovicích. I když tuto 
kuželnu navštěvovalo v rámci 
mistrovských utkání okresního 
přeboru, tak se muselo sžívat 
s novým prostředím a novými
drahami. Bohužel vinou zraně-
ní a možná i novým prostředím 
se družstvu nedaří tak, jak by 
si představovalo, a soutěž končí 
na 10. místě, které bohužel zna-
mená opět sestup do okresního 
přeboru.

Družstvo „C“ v okresním pře-
boru je na tom podobně jako 
předchozí družstvo jen s tím 
rozdílem, že svoje trénin-
ky a zápasy hraje na kuželně 
ve Šternberku. Opět začí-
ná hledání se na jiných dra-
hách než na které byli zvyklí 

a konečný výsledek znamená 
umístění na 14. místě. 

Mužstvo dorostenců je po ně-
kolika letech opět kompletní 
a dokonce nám přišli i žáci, kte-
ré jsme dlouho neměli. Někomu 
se může zdát, že pokud oddíl 
nemá 50 členů mládeže tak je 
neperspektivní,  ale v kuželkář-
ském sportu mít družstvo do-
rostenců a k tomu ještě žáky je 
opravdový kumšt. I daleko větší 
oddíly v tomto sportu by nám 
mohli závidět. Družstvo hraje 
severomoravskou divizi. Kluci 
ji hráli prvním rokem, někteří 
musí hrát i když se teprve tomu-
to sportu učí, ale můžeme říct, 
čím víc hodů tím lepší a lepší 
výsledky. Mít družstvo mláde-

že je podmínkou pro možnost 
účasti ve vyšších soutěžích. Jsme 
rádi, že to kluky chytlo a kdyby 
jich bylo ještě více, tak bychom 
se určitě nezlobili.

Tímto bychom chtěli informo-
vat, že na tréninky máme vy-
hrazenou každou středu, čas 
po domluvě, ale obvykle se jezdí 
v 16 hodin (někdy i dříve) 
a dopravu zajišťujeme vlastními 
vozidly.

Jakékoliv informace podá před-
seda oddílu Kamil Axmann 
na tel. čísle 607 016 144, popří-
padě trenér mládeže Jiří Čamek 
na tel. čísle 773 156 950. 

Kamil Axmann

Spartan Race se vrací 19. srpna do Litovle – už potřetí
Litovelská loděnice bude v so
botu 19. srpna opět svědkem 
dalšího extrémního překážko
vého závodu ze série Spartan 
Race.

Elitní muži a ženy se znovu po-
staví na start Sprintu. Podmínky 

pro tento závod jsou v litovelské 
oblasti takřka ideální. Závod-
níky čeká rychlý rovinatý běh 
se spoustou vody. „Nejatraktiv-
nější je však prostor startu a cíle. 
Ve festivalové aréně byly každý 
rok spousty fanoušků, kteří vi-
děli krásné a těžké překážky,“ 

pochvalo-
val si jeden 
z  elitních 
s p a r t a nů 
M i c h a l 
P a v l í k .
To samé 
můžete če-
kat i letos. 
Festivalo-
vá aréna 
bude žít 
od rána až 

do pozdních odpoledních ho-
din.

Nepůjde však jen o elitní spar-
tany. Na své si tradičně přijdou 
i děti. Závody Spartan Kids pa-
tří neodmyslitelně k této běžec-
ké sérii a bez nich by to nebylo 
ono. Dětské závody odstartují 
ve 12.05 hodin. 

Co je však speciální a v  Litovli 
poprvé, je Spartan Charity Chal-
lenge. Všichni spartani, kte-
ří chtějí přispět na dobrou věc 
nebo si jen zkrátka užít trať bez 
trestných angličáků, se oblečou 
do žlutého a vyrazí na trať. Start 
této speciální vlny bude ko-
lem 16. hodiny. Výtěžek ze star-
tovného půjde na Nadaci Nova. 

Zkuste závod i vy a zaregistrujte 
sebe nebo své děti na www.spar-
tan-race.cz! 

Kamila Rybková
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Linetbells úspěšné na mistrovství České republiky mažoretek 2017
V minulých LN jsme Vás infor-
movali o postupu našich děvčat 
na Mistrovství České republiky 
mažoretek 2017.

Mistrovství bylo rozděleno pod- 
le soutěžních skupin. V sobotu 
20. května se konalo v  Praze 
a o týden později v Brně.

Do Prahy jsme vyrazili vlakem 
i s  některými rodiči. Na Mis-
trovství České republiky se 
do Prahy probojovala skupi-
na děvčat kadetek a juniorek. 
Mistrovství se skládalo ze dvou 
vystoupení. Prvním vystoupe-
ním bylo tzv. pochodové defi-
lé, kde děvčata tančí skladbu 
s  hůlkou za pochodu (100 m) 
a druhé vystoupení je tzv. pó-
diové, kde se jiná skladba před-
vádí ve vymezeném prostoru 
12 x 12 m. Kadetky, se kterými 
celé defilé během 14 dní nacvi-
čila Barbora Zlámalová (a za to 
jí moc děkujeme), se umístily 
na 12. místě a juniorky na 5. mís-

tě. Pro všechna děvčata i rodiče 
to byl velký sportovní zážitek.

O týden později, v  sobotu 
27. května, se na Mistrovství ČR, 
tentokrát do Brna, vydaly obě 
skupiny seniorek mix mini, mini 
baton a rodičovský tým. Děvča-
ta v mix mini předvádí vystou-
pení současně s hůlkou i s pom-
-pom. Jedna skupina děvčat 
ve složení Debnárová Pav-
lína, Krylová Barbora, Ko-
lářová Anna, Zavadilová 
Aneta, Dostálová Lucie a Dole-
žalová Alena skončila na 6. místě 
a druhá skupina ve složení Elg-
nerová Natálie, Zlámalová Te-
rezie, Škopová Anna, Slouková 
Daniela, Arnošová Simona, 
Rosmanová Šárka se umístila 
na 5. místě. Tím si dívky zajisti-
ly postup na Mistrovství Evropy 
do Giulianova v Itálii.

Z finančních důvodů děvčata 
do Itálie nepojedou. Tím-
to prosíme naše příznivce  

o jakékoliv sponzorské dary. 
Děkujeme. 

O další týden později jsme opět 
vyrazily do Brna, tentokrát 
na soutěž O brněnskou drači-
ci Drákulku. Tady vystoupily 
i naše nejmenší mažoretky Baby 
(děti ve věku od 5 do 7 let), které 
se umístily na 5. místě. Kadetky 
vybojovaly bronzovou medaili, 
juniorky získaly 5. místo, senior-
ky skvěle zvládnutou skladbou 
vytančily zlatou medaili, senior-
ky mix mini získaly 1. a 2. mís-
to, kadetky mini pom-pom byly 
na 2.  a rodičovský tým obsadil 
3. místo. Z  Brněnské dračice 
si tak odvezlo medaili celkem 
6 našich týmů.

V  sobotu 10. června zahajova-
ly  naše nejmenší mažoretky 
litovelské Hanácké Benátky.  
Po nich se předvedly kadetky 
a seniorky mini baton. Před do-
poledním vystoupením pršelo, 
pódium bylo mokré a klouzalo, 

ale i přes to děvčata všechno 
zvládla. Odpoledne se předved-
ly juniorky a seniorky mix mini. 

Další týden, v sobotu 17. června, 
se všechny naše skupiny před-
stavily na Přehlídce mažoretek 
v Libině, kam jezdí naše mažo-
retky velmi rády každým rokem.

Všem děvčatům moc gratulu-
jeme k dosaženým úspěchům, 
přejeme jim příjemné prázd-
niny, s  některými se uvidíme 
na soustředění ve Velkých Lo-
sinách a na všechny se budeme 
zase těšit v září.

Velké poděkování od rodičů 
a dětí patří trenérkám Marti-
ně Faltusové, Ireně Podhorové, 
Pavlíně Debnárové, Ivetě Ros-
manové, Barboře Zlámalové, 
Natálii Elgnerové a především 
naší vedoucí trenérce Han-
ce Popelkové, která to má vše 
na starosti.          

Sdružení rodičů

O víkendu 17.–18. června se 
v Postřelmově uskutečnila dal-
ší série nominačních závodů.  
V  sobotu se také  konalo MČR 
juniorů, kde litovelský oddíl 
reprezentovala pouze jedna 
závodnice Barbora Dimovo
vá, čerstvá medailistka ze SP 
dospělých. Zkušená závodnice 
vyrazila na trať, kde se snažila 
dosáhnout na medailová umís-
tění. To se jí podařilo a za svou 

jízdu si odnesla bronzovou me-
daili. Nestačila pouze na Kláru 
Hricovou, čerstvou mistryni Ev-
ropy ve sjezdu na divoké vodě, 
a Karolínu Paloudovou, repre-
zentantku z Českého Krumlova. 
Barča si jela pro medaili i násle-
dující den, kdy rovněž vybojo-
vala třetí příčku a s  přehledem 
si zajistila nominaci na MS ju-
niorů, které se jede koncem čer-
vence v rakouském Murau. 

Mladší závodníci se také ne-
nechali zahanbit. Svoji formu 
předvedli v obou závodních 
dnech. V  sobotu se v  rámci 
ČP žáků předvedl  Jan Pa
pula, který si dopádloval 
pro zlatou medaili v závodě 
mladších žáků na singlká-
noi. Ovšem Honza nezahálel 

ani na deblkánoi, kde se svým 
parťákem Davidem Geprtem,  
vystoupili na nejvyšší stupeň 
vítězů. Dále vybojoval se svý-
mi oddílovými kolegy Petrem 
Šmakalem a Františkem Sala
jem zlatou medaili v závodě hlí-
dek singlkánoí. Závodu hlídek 
na deblkánoi se zúčastnili všich-
ni litovelští žáci.  A to předem 
zmíněná čtveřice Papula, Geprt, 
Šmakal a Salaj, které doplnili 
Filip Stratil a Norbert Vodák. 
V tomto závodě opět zvítězili.

V  neděli žáky čekalo MČR 
se stejným programem jako 
v sobotu. Nejdříve na scénu 
přišly singlkánoe. Jan Papula 
vybojoval stříbrnou medaili. 
Na deblkánoi Papula s Geprtem 
zopakovali zlatou jízdu ze sobo-

ty a přivezli domů titul mistrů 
ČR. V  hlídkách se singlířům, 
kteří jeli ve stejném uspořádá-
ní, podařilo vybojovat stříbrnou 
medaili. 

Doufáme, že se litovelským zá-
vodníkům bude i nadále dařit 
tak, jako doposud. Přejeme hod-
ně zdaru a síly do dalších závo-
dů a hezké prázdniny.

Viktorie Dimovová

Mladí závodníci TJ Vodní sporty se pyšní prvními medailemi

Barbora Dimovová

Jan Papula



Foto: Vladimír Urban (3, 4, 5), Petr Hlaváč (1, 2, 6, 7, 8, foto na přední a zadní straně straně)

Hanácké Benátky
10. 6. 
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