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Vážení a milí čtenáři, 

 vždycky když se doma pustím do tzv. 
domácích prací, tak si říkám, jak to naši před-
kové mohli zvládat bez tolika pomocníků jako 
máme nyní k dispozici my. Jen si vezměte, co 
všechno máte za spotřebiče v domácnosti Vy. 
Pračka, sušička v koupelně, v kuchyni myčka, 
lednice, varná deska, rychlovarná konvice, růz-
né mixéry a roboty. Dále to je vysavač, žehlička, 
televize, rádio a další. Bez toho všeho si život 
neumíme představit. Usnadňují nám práci, mnohou také dělají 
za nás a my se tak můžeme věnovat jiným činnostem. Ale přesto 
všechno pořád říkáme, jak nemáme čas... Zajímavé... Naši předko-
vé skoro žádné takové spotřebiče neměli, většinu prací museli dělat 
ručně sami a myslím, že se nikdy nevymlouvali, že nemají čas. A to 
nehovořím o tom, že většina domácností měla tehdy ještě spoustu 
dobytka a pole, o něž se museli lidé starat. V té době nebylo nic 
chytrého, jak je tomu dnes.      
 Slovo chytrý se v dnešní společnosti rozmáhá natolik, že 
mi to spíše nahání husí kůži. Chytrá je pračka, která si sama zváží, 
jaké množství prádla jste do ní vložili... chytrá je televize, kterou 
lze připojit k internetu... chytrý telefon, chytrá domácnost... kam to 
půjde dál?  Kam tahle společnost spěje? Všude se na nás chrlí takové 
množství informací, že nejsme schopni je všechny vstřebat. Co bylo 
před týdnem aktuální, za týden už je zastaralé... Každý týden další  
a další novinky ve světě informačních technologií a spotřebičů... 
Ani se v tom všem nestačíme pořádně zorientovat a už je tady zase 
opět něco nového. Nabízí se otázka, zdali je to dobře či špatně...  
Každý má na to jiný názor, tentokrát je to spíše k zamyšlení.
 V minulém čísle jste si přečetli poslední díl z rubriky  
o litovelských ulicích. V tomto čísle najdete proto hned dvě nové 
rubriky – v první si budete moct přečíst, o čem se psalo v novi-
nách před 100 lety. Je zajímavé číst mnohdy o úsměvných příhodách  
a problémech, kterými se lidé tehdy zabývali a přitom pár kilometrů 
od nich zuřila válka. Ve druhé rubrice Vás pak seznámíme s nejvý-
znamnějšími z významných dnů každého měsíce.
 A co nás v prvním jarním měsíci všechno čeká? Jsou to  
jarní prázdniny dětí, 1. jarní den, změna času ze zimního na letní  
(v noci na neděli 25. 3. si tedy nezapomeňte posunout hodiny o ho-
dinu vpřed ze 2.00 na 3.00) a velikonoční svátky, které slibují čtyři 
dny volna. Na závěr děkuji paní Vykydalové za krásné fotky, které 
zdobí první stranu tohoto vydání.         Eva Kratochvílová, redaktorka

Co nás letos čeká a nemine
Po zimním odpočinkovém ob-
dobí nastává opět čas oprav a in-
vestic. Pojďme si tedy představit 
důležité stavební akce, které nás 
letos čekají. 
1. Most na Pavlínce
Stávající most již pro svůj špat-
ný technický stav nevyhovuje 
dopravním potřebám. V sou-
časné době je most určen jen 
pro jedno vozidlo a navíc nemá 
chodníky. Nový most má být 
obousměrný a s chodníkem na 
jedné straně. 
Navrhovaná úprava začíná za 
křižovatkou ulice Šmakalovy  
s ulicí Kollárovou, pokračuje 

dále ulicí Kollárovou s násled-
ným přemostěním řeky Moravy  
a napojením do křižovatky ulice 
Pavlínka s ulicí Sadovou.

2. Myslechovice – splašková ka-
nalizace
V první polovině roku čeká 
místní část Myslechovice vy-
budování oddílné kanalizace 
ve městě Litovel – místní část 
Myslechovice, v dolní části obce 
Haňovice a společné části od-
dílné kanalizace pro místní část 
Myslechovice a obec Haňovice.

5. Výměna oken na Gymnáziu 
Jana Opletala
V minulém roce proběhla první 
etapa výměny oken na gymná-
ziu. V tomto roce nás čeká etapa 
druhá, kdy bude vyměněna dal-
ší část špaletových oken. 

Kromě těchto velkých inves-
tičních akcí nás čeká také 
řada menších. Z nich jme-
nujme např. úpravu komu-
nikace na parkovací místa  
a výstavbu nového chodníku  
u restaurace ve Třech Dvorech, 
výstavbu chodníku podél kraj-
ské komunikace a několik par-
kovacích míst v Rozvadovicích, 
doplnění balustrády u kříže na 
návsi v Myslechovicích, opravu  
kapličky v Březovém a kompletní 
rekonstrukci na dětském hřišti  
v Rozvadovicích.

Blíže o akcích pak budeme in-
formovat v některých dalších 
číslech Litovelských novin.

red. ve spolupráci s odborem 
MHaSI

Velikonoční jarmark 
sobota 24. března

od 14 do 17 hodin v 1. patře Muzea Litovel

Týden před Velikonocemi bude v 1. patře muzea pro 
návštěvníky opět připraven velikonoční jarmark. K vidění 
budou různé techniky zdobení kraslic – slámové hanácké 

kraslice, vajíčka zdobená voskem, dále pletení z proutí, 
pečení velikonočních perníčků, výroba jarních dekorací  
a jiné. Některé z činností si budete moci sami vyzkoušet! 

Vystoupí Národopisný soubor Pantla z Nákla, jehož dětská 
složka předvede tradiční velikonoční zvyky a tance. 

V rámci této akce bude odpoledne vstupné do muzea pro 
všechny za 20 Kč. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Premiéra  st 7. 3. 18.45 hod.
 st 21. 3. 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)

Připomínky, názory, nápady, náměty, 
ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
resp. informace o kulturních, sportovních  
i jiných nekomerčních akcích a událostech, kte-
ré chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte 
telefonicky či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 
585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-
ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  
nejpozději týden před uvedením premiéry.

Městská televize
3. Revitalizace sídlišť Uničovské 
předměstí – III. etapa
V rámci již III. etapy regene-
race panelového sídliště v ulici  
K. Sedláka dojde k několi-
ka úpravám. Patří k nim např. 
stavební úpravy komunikace  
a chodníků, nová parkovací stání 
a stanoviště pro odpad, obnova 
mobiliáře a úprava veřejné zeleně. 

4. Kabelové rozvody Unčovice
Z 90 % jde o podzemní zařízení. 
Nově bude uloženo kabelové ve-
dení veřejného osvětlení  včetně 
nových svítidel, městského roz-
hlasu a chrániček pro optický 
kabel.  Stavba bude probíhat sou-
časně s akcí ČEZu, který odstraní 
vzdušné vedení a nově provede 
kabelové rozvody k nemovitostem.
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Tabu nebo naděje? 
Smrt je v poslední době tabuizo-
vaným tématem. Nehodí se do 
našeho způsobu života. Strach 
ze smrti vedl k jejímu odmítnu-
tí. Její odmítnutí k zavřením očí 
a jejímu zasunutí do míst, kde 
není vidět. Tyto zavřené oči pak 
k neschopnosti se s ní vyrovnat, 
když nás zasáhne. Přesto, že je 
zde s námi od počátku a v životě 
každého z nás.

Smrt jako přirozenou součást 
života vnímá paní Jana Siebro-
vá, vrchní sestra centra domá-
cí hospicové péče Duha, která 
se o svoje zkušenosti a zážitky 
podělila 1. 2. ve Velkém zase-
dacím sále Městského úřadu  
v Litovli. Příběhy a svědectví, 
které vyprávěla, měly silný ná-
boj a osobní rovinu, která umí-
rání polidšťuje. Odnímá mu 
stud a strach, a dává mu naději 
a perspektivu. Možnost odejít 
z tohoto života v kruhu rodi-
ny, bez bolesti a s důstojností. 
Nebýt degradován jen na čís-
lo v chorobopisu, ale stále být 
otcem, dcerou nebo babičkou. 
Nebýt sám.

Na sklonku života je možné řešit 
situaci dvěma způsoby, a to buď 
ústavní léčbou anebo léčbou 
doma. Obě dvě tyto roviny ne-
sou s sebou své výhody i ome-
zení. V nemocnici je člověku 
poskytnuta vynikající péče, ale 
může se cítit opuštěně a odlože-
ně. V posledních chvílích před 
smrtí je sám. V domácí péči 
jsou kladeny vysoké požadavky 
na ošetřující osobu, a to časové, 
finanční i psychologické. Navíc 
je poskytnutá pomoc laická. 
Je možné tuto propast překle-
nout a získat výhody obou? Za-

stánci domácích hospiců věří, 
že ano. Tým zdravotních sester, 
lékařů, ošetřovatelek, sociálních 
pracovníků, kněží a dobrovolní-
ků pomáhá a podporuje rodiny 
v jejich náročné každodenní 
péči. Umírající zůstává v kruhu 
rodiny, netrpí nesnesitelnou bo-
lestí, je respektována jeho lidská 
důstojnost a v posledních chví-
lích není sám. 

Domácí hospicová péče nena-
hrazuje nemocnice a ani nemá 
ambice nalézt univerzální ře-
šení. Ale nabízí smysluplnou  
a dosažitelnou alternativu pro 
ty, kteří by chtěli věci jinak, ale 
mají obavu, že to sami nezvlád-
nou. Nabízí možnost investovat 
lásku ze svého nitra blízkému 
člověku ve chvíli, kdy ji právě 
nejvíce potřebuje. Nabízí nadě-
ji, že smrt může být i přirozená  
a pokojná. Nabízí perspektivu.

Aby se z vize stala realita je třeba 
pokrýt mnoho různých oblastí. 
Je zapotřebí kvalifikovaný per-
sonál, prostředky pro poskyt-
nutí léčby, pomůcky k zapůjčení  
a v neposlední řadě samozřejmě 
peníze. Jak říká paní Siebrová 
„dotace“ je potřeba i jiná než 
finanční; bez Boha a Jeho po-
moci by tento projekt nikdy ne-
uskutečnila ani nebyla schopná 
vydržet nároky, které na ni tato 
práce klade.

Jaký máte na danou problemati-
ku názor Vy? Byli byste ochotni 
využít domácí hospicovou péči? 
Měl by umírající zůstat doma 
nebo raději v nemocnici? Na-
pište nám na domaci.utociste@
gmail.com.             

Alena Komolá

Svoz bioodpadu
  proběhne v březnu  

v těchto termínech:
2. 3.   místní části

16. 3.   Litovel

Stíny Litovelska

Platební karta v kanále
V neděli 21. ledna kolem  
10. hodiny zastavil hlídku 
Městské policie na ul. Masary-
kově v Litovli muž a požádal ji  
o pomoc. Byl si vybrat hotovost 
ve spořitelně, vyšel na ulici,  
v rukou peníze, peněženku, 
platební kartu. Zákon schvál-
nosti,  platební karta mu spadla 
do kanálu. Co teď? Poklop ne-
jde oddělat. Strážníci si došli na 
služebnu pro nářadí a po chvíli 
snažení se jim podařilo poklop 
nadzvednout a kartu vytáh-
nout. To bylo radosti.

Krádež v Bille
V úterý 6. února v 18 hod. ozná-
mil na Městskou policii pracov-
ník prodejny Billa Litovel, že  
v prodejně zadržel zloděje. Hlíd-
ka po příjezdu na místo zjistila, 
že jde o 14letého chlapce, který si 
pod bundu „nepozorovaně“ na-
cpal cukrovinky za 150 Kč. Jeho 
konání však nezůstalo nepo-
všimnuto a bystrý pracovník pro-
dejny jej za pokladnou zadržel  
a předal hlídce Městské policie. 
Ta nezdárného jinocha předala 
zákonnému zástupci a věc putu-
je k vyřízení správnímu orgánu.  

Parkování v Nasobůrkách
V Nasobůrkách byla před časem 
vybudována nová komunikace 
směr Haňovice. Rekonstrukce 
se udělala tak, jak má a mimo 
chodníků zde vznikly i odstavné 
plochy. Ale ouha, komu odstav-
ná plocha patří. Že všem, no to 
ani náhodou. Když je před mým 
domem, tak je moje. A problém 
je na světě. 
Na Městskou policii při-
šlo totiž oznámení: „Bydlím  
v Nasobůrkách a někdo mně 
stojí na mém parkovišti.“ Na 
místě se strážníci snažili vy-
světlit oznamovateli, že to není 

jeho parkoviště, ale o veřejná 
odstavná plocha a na té může 
parkovat kdokoli. Stěžovatel 
vysvětlení bohužel nepochopil  
a poslal stížnost na postup stráž-
níků vedení města. Jeho stížnost 
však byla označena za neodů-
vodněnou. 

Nedočkavý hráč
V pátek 9. února v 03.45 hod. 
přijala hlídka Městské policie 
Litovel telefonické oznámení od 
obsluhy herny na ul. Žerotíno-
vě, že se nějaký muž dobývá do 
herny a že už rozbil vchodové 
dveře. Hlídka bleskurychle přije-
la na místo a zadržela útočníka. 
Ten uvedl, že si chtěl jít zahrát do 
herny, kde je nepřetržitý provoz. 
Dveře byly zavřené, tak zazvonil 
na zvonek a protože dlouho ni-
kdo neotvíral, tak dveře vykopl. 
Na místo byla přivolána hlídka 
Policie České republiky, které byl 
pachatel, pro podezření ze spá-
chání trestného činu, předán. 

Krádež v Albertu
V neděli 11. února se v Albertu 
Litovel kradlo. Nejprve v 07.30 
hod. byl pracovníky prodejny 
zadržen muž, který v prodejně 
do batohu nastrkal vakuova-
né vepřové řízky, koření, sýr  
a denní tisk. Příprava na oběd? 
„Já jsem takový idiot“, vysvět-
loval své konání strážníkům. 
Ano, peníze, které vytáhl  
z peněženky na placení pokuty, 
by mu stačily na deset obědů  
v restauraci. 
V 19 hod. pak přijali strážníci 
druhé oznámení. Po příjezdu 
na místo zjistili, že se jedná 
o starého známého chmatá-
ka. Chtě nechtě, musel ukázat 
kapsy, kde měl ukrytou vepřo-
vou konzervu. Konzervu vrátil 
a zaplatil pokutu.     

Městská policie Litovel

Hluk a zápach z cukrovarny
Ve středu 14. února se konala 
schůzka zástupců města se zá-
stupci Litovelské cukrovarny. Jed-
nalo se o zápachu, který kolem je 
a dále o hluku. V březnu by měla 
být spuštěna nová protizápachová 
technologie. Jinak se ke snížení 
zápachu pravidelně aplikuje wefa-
san. Dále se řešil hluk kamionové 

dopravy v době nočního klidu. 
Jelikož je prostor pro uložení ná-
kladu v cukrovarně omezený, je 
nutné, aby nákladní auta jezdila  
i v noci. Povolená rychlost bude 
měřena Městskou policií. Dodržo-
vání rychlosti bude také zakotve-
no ve smlouvě mezi cukrovarnou  
a dopravci.                                  red.  

Stále mnoho z Vás hledá 
na Městském úřadě 

pokladnu.

Nachází se v budově  
bývalé školy pro  

slabozraké v přízemí.



4 / INFORMACE

Společnost Eifler Kunststoff-Tech-
nik GmbH & Co. KG se sídlem 
v německém Bad Salzuflenu je  
výrobce precizních termoplasto-
vých produktů používaných pře-
vážně v domácích spotřebičích. Li-
sování plastových dílců představuje 

náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, fré-
zováním, svařováním a montáží skupin nejen pro domácí spo-
třebiče, ale i automobilový průmysl a medicínskou techniku. Pro 
plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně a zaměstnance na 
následující pracovní pozici:

Dělnice/Dělník      
Seřizovač tamponového tisku

Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí – pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 

Nabízíme:
• odpovídající mzdové ohodnocení 
• měsíčně vyplácené prémie za výkon
• 25 dní dovolené
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
• každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (3,5 % mzdy)
• příplatky za směnnost nad rámec zákona 
• smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
• možnost kariérního růstu
• čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na níže uvedený e-mail.
EKT CZ k.s., Víska 42, 783 21 Chudobín. 
Tel.: 583 361 020, e-mail: prace@eifler-kt.de
Internet: www.eifler-kt.de.

InzERcE

Jak to s námi bylo v roce 2017
9 789. Tolik lidí právě žije  
v Litovli a místních částech. 
Oproti roku 2016 je nás  
o 40 méně. Žen je více  
4 256, mužů pak 4 077. 
Abychom dostali celkový 
počet, tak ještě musíme 
připočítat chlapce a děvčata do 15 
let. Tentokrát je chlapců více – 747  
a děvčat méně – 709.
Průměrný věk je skoro 43 let. Ve 
věkové kategorii 40–44 let se na-

chází nejvíce lidí, 820. Občanů, 
kteří mají více než 90 let, je 59. 
Nejstarší občan má 99 let.
Ptáte se, kolik dětí se v minu-
lém roce narodilo? Celkem to 

bylo 106 dětí. A jak to 
bylo s oblíbeností jmen? 
Mezi chlapeckými jmé-
ny vedl Matyáš, Martin, 
Tobiáš, Marek či Jiří,  
z dívčích jmen to byla 
Eliška, Natálie či Sofie.   
102 lidí zemřelo. 
Bylo oddáno 60 párů. Roz-
vodů bylo zaznamenáno 
25.
612 obyvatel Litovle změ-
nilo svá bydliště. 166 se 
jich k nám přistěhovalo, 
211 se odstěhovalo a 235 
se přestěhovalo v rámci 
města a jeho částí. I cizin-
cům se u nás líbí, 110 jich 
má v Litovli nahlášen tr-
valý pobyt.                       red.

Obec Děti Dospělí Suma

Březové 26 159 185

chudobín 36 197 233

Litovel 1 072 6 142 7 214

Myslechovice 77 302 379

nasobůrky 58 406 464

nová Ves 31 185 216

Rozvadovice 45 178 223

Savín 14 118 132

Tři Dvory 29 225 254

Unčovice 59 341 400

Víska 7 82 89

Celkem 1 454 8 335 9 789

Litovelský skřivánek
V pátek 9. února se konala  
v prostorách Domu dětí a mlá-
deže na Staroměstském náměstí 
pěvecká soutěž dětí Litovelský 
skřivánek. Soutěže se účastnily 
děti ze Základní školy Vítězná, 
Základní školy Jungmanno-
va a Základní školy Červenka. 
Na nikom z dětí nebyla vidět 
ani malinká známka trémy, 
všechny zvládly svá vystoupe-
ní bravurně a jako profesio-
nální zpěváci. Za své výkony 
každý obdržel pamětní list  
a sladkou odměnu. V tabul-
kách přinášíme výsledky. Za 
duety byli oceněni: Marie Drač-
ková a Alexandra Prucková  
(5. B ZŠ Jungmannova) a Tere-
za Vosáhlová a Pavel Tomášek  
(9. B ZŠ Jungmannova).
Bez ohledu na to, jestli se děti 
umístily na prvních třech mís-
tech či nikoli, všem jim bla-
hopřeji a děkuji jim za krásný 
kulturní zážitek a příjemné 
zpestření pátečního odpoledne!    
                                                     red.

Matyáš Očenášek 1. A  zŠ Jungmannova

Tereza chmelařová 2. B zŠ Vítězná

Aneta Poledníková 3. A zŠ Vítězná

zuzana Smetanová 4. A zŠ Vítězná

Jakub Svoboda 5. zŠ Červenka

Veronika Rozmanová 9. A zŠ Vítězná

Ondřej Stražický 1. A zŠ Vítězná

Alena Eibová 2. zŠ Červenka

Patrik Minařík 3. zŠ Červenka

natálie Tomancová 4. A zŠ Vítězná

Adéla Urbanová 5. A  zŠ Jungmannova

Antonie Osičková 1. zŠ Červenka

Ella Deáková 2. B zŠ Vítězná

Ester Holadová 3. B zŠ Jungmannova

Petr zacharopulos 4. zŠ Červenka

nelly Müllerová 6. B zŠ Jungmannova

1. místa:

2. místa:

3. místa:

Revitalizace zeleně
V roce 2016 začala revitaliza-
ce zeleně na Staroměstském 
náměstí. 1. etapa se týkala re-
konstrukce trávníku a výsadby 
nových keřů. V rámci 2. etapy  
obdrželo v r. 2017 město Lito-
vel dotaci z Národního progra-
mu  Životní prostředí ve výši  
196 000 Kč. Tato částka z velké 

části pokryla náklady na vý-
sadbu nových stromů. Na tento 
rok se chystá oprava barokního 
sloupu Nejsvětější trojice, který 
pochází z doby kolem r. 1700. 
Bude nutné vyměnit železné 
objímky soklu, doplnit zvětralé 
části kamene a odstranit řasy  
a mech.                                        red. 
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METAL TRADE COMAX, a. s.
nabízí pro pracoviště Víska 36, a. s. 

zaměstnání na pozicích

                                          SKLADNÍK           STROJNÍK

Nástup do pracovního poměru možný po dohodě.

POŽADUJEME:
• SŠ vzdělání technického zaměření (obor strojírenský, apod. není 
   podmínkou)
• ovládání PC minimálně na uživatelské úrovni (pro pracovní 
   pozici Skladník)
• průkaz řidiče VZV, jeřábnický průkaz výhodou
• schopnost pracovat v kolektivu spolupracovníků
• dobrý zdravotní stav
• spolehlivost, svědomitost, aktivní a samostatný přístup k práci

NABÍZÍME:
• práci v perspektivní společnosti a kolektivu spolupracovníků
• motivační mzdu
• 13. plat
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na stravování

V případě Vašeho zájmu kontaktujte firmu některým z níže uve-
dených způsobů:
p. Josef Honig:
e-mail: jhonig@mtcomax.cz, tel.: 737 933 525
JUDr. Blanka Vaigeltová:
e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz, tel.: 724 146 998 

InzERcE

Na co si dát pozor při jízdě Litovlí
Ať už jste cyklista či řidič au-
tomobilu, tak jste účastníkem 
silničního provozu a je zapotře-
bí se podle toho chovat. Nikdy 
se nelze spoléhat na toleranci 
ostatních účastníků, i když ta je 
samozřejmě v dnešním silném 
provozu potřebná. Každý, kdo 
tedy vyjede na silnice s jakým-
koli dopravním prostředkem, 
by měl vědět, co je povoleno  
a co naopak zakázáno. Předejde 
se tak v tom lepším případě pe-
něžním pokutám, v horším do-
pravním kolizím. 
Pojďme si představit pár „za-
jímavých“ míst v Litovli, která 
určitě vyžadují naši větší pozor-
nost.
 
1. Vlakové přejezdy
V poslední době se zvyšuje po-
čet nehod na vlakových pře-
jezdech. V Litovli se naštěstí 
žádná taková nehoda za po-

slední rok nestala, je ale urči-
tě na místě prevence. Chodci, 
cyklisté i řidiči jsou povinni 
respektovat výstražná světla  
i závory na vlakových přejez-
dech. Jestliže pak na semaforu 
svítí bílé světlo, pak řidič může 
jet nejvýše 50km rychlostí. Jest-
liže na semaforu nesvítí žádné 
světlo, pak může jet jen 30km 
rychlostí. Každopádně si u vla-
kových přejezdů musíme počí-
nat zvlášť opatrně.

2. Parkování 
V tomto případě chceme upo-
zornit na parkování na ulici Pa-
lackého. Na této ulici jsou dva 
přechody pro chodce. A jaká 
musí být nejmenší vzdálenost 
mezi přechodem a zaparko-
vaným autem, které stojí před 
ním? Ano, ten, kdo odpovídá  
5 m a více, má pravdu. Takže si 
u přechodů pro chodce dávejte 
pozor na vzdálenost. Když auto 
stojí hned u přechodu, tak je 
otázka chvilinky přehlédnout 
třeba menší děti – za zaparkova-
ným autem je prostě nelze vidět. 

3. Svatojánský most
Doprava na mostě je pro mno-
hé z nás adrenalinový zážitek. 
Automobilům je vjezd povolen 
jen jednou stranou, pro cyklisty 
a chodce je most obousměrný. 
Často je ale vidět neukázněné 
cyklisty i řidiče – jedni si mys-

lí, že most patří 
jen jim, druzí 
mnohdy nedo-
držují přede-
psanou 20km 
rychlost. 
Při měření rych-
losti, která se ko-
nala 14. února, za 
dobu dvou hodin 
projelo po mostě 
asi 50 vozidel. 
Z toho 13 pře-
kročilo nejvyšší 

povolenou rychlost (20 km/hod.). 
Největší rychlík jel na mostě do-
konce 42km rychlostí! Přestupky 
byly na místě vyřešeny pokutou. 
Situace tedy není dobrá a mnohdy 
hrozí právě kolize. 
Je na místě otázka do disku-
se: Byli byste pro, aby auta na 
most vůbec nesměla? Nebo 
byste byli pro, aby cyklisté mu-
seli sesednout před mostem  
z kola a využít chodník?  Své názo-
ry mi pište na e-mailovou adresu 
redakce.
 

4. Stání na mostech
Jelikož je mostů v Litovli opravdu 
spousta, tak je sem tam vidět, že 
řidiči osobních aut na nich stáva-
jí. Na mostech se ale dle zákona  
o silničním provozu nesmí zasta-
vit ani stát. Proto toto pravidlo re-
spektujte! Jiných vhodnějších míst  
k parkování je v okolí dostatek. 
Na závěr je vhodné řici, že říze-
ní jakéhokoli dopravního pro-
středku je náročnou činností. Je 
tedy důležité řidičovo vnímání  
a předvídavý způsob řízení.
A jelikož nás na konci března 
čekají Velikonoce a s tím souvisí  
i zvýšený provoz, tak jezděte opa-
trně!                                               red. 

Každodenní komplikovaná situace na Svatojánském mostě

Vlakový přejezd na Loštické ulici

Letem světem Litovlí
• Od 3. února probíhá statistické 
šetření v 11 575 domácnostech  
s názvem Životní podmínky 2018. 
Šetření navazuje na předcho-
zí ročníky a bude probíhat až do  
27. května prostřednictvím speciál-
ně vyškolených tazatelů. 
• Nabídky prostor k pronájmu: 
nebytové prostory v domě č. p. 776 
v Litovli, ul. Kostelní, vchod z nám. 
Přemysla Otakara (ďříve Česká spo-
řitelna). Dále nebytové prostory  
v domě č. p. 748 v Litovli, ul. Podě-
bradova.
• Na veletrhu cestovního ruchu 
na Slovensku byla představena 
nová publikace zažij Moravu. 
nový průvodce regionem před-
stavuje nejen Olomoucký kraj, 
ale i Moravskoslezský, zlínský  
a Jihomoravský. 
• Po stopách vody. Tak zní ná-
zev výstavy, kterou můžete vidět  
v prostorách Okresní hospodářské 
komory v Olomouci. Výstava láká 
právě k návštěvě Litovle a jejího oko-
lí.                                                                      red.

Nepřehlédněte!
Městský úřad vyhlašuje 

výběrové řízení 
na pozici

investiční technik.
Do investičního oddělení se 

hledají 2 pracovníci. 

Více informací o výběrovém 
řízení najdete na  
www.litovel.eu.



Ze společnosti

Byli oddáni
23. 1.  Oksana Voučok z Ukrajiny
  a Vladimír Pluháček z Litovle
31. 1.  Vladimíra Kolpáková z Litovle
  a Tomáš Kadlčík z Litovle

Odešli
16. 1.  Miloslava zatloukalová z Litovle (87 let)
18. 1.  Vlastimila Hábová z Litovle (93 let)

23. 1.  Květoslava Šmoldasová z Měrotína (83 let)
27. 1.  Drahomíra zacpalová z Litovle (68 let)
27. 1.  Vlasta nedopilová z Litovle (88 let)
  3. 2.  Marie Krátká z nasobůrek (88 let)
  7. 2.  Jiřina Urbaníková z Mladče (80 let)
15. 2.  Oldřich Štromer z Litovle (80 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.
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Významné dny v březnu

• 8. březen   Mezinárodní den žen
Původ oslav Mezinárodního dne žen má své kořeny 
v roce 1907, ve kterém proběhl první mezinárodní 
sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Důvodem, 
proč se ženy sešly, byl požadavek volebního prá-
va, které ženy dosud neměly. V roce 1908 se pak 
několik tisíc žen sešlo  
v new Yorku a pocho-
dovalo ulicemi. Požado-
valy zkrácení pracovní 
doby, zvýšení mezd  
a volební právo. Od toho-
to roku se pak ve Spoje-
ných státech začal slavit 
poslední neděli v únoru 
„národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden  
o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezi-
národní konferenci socialistických žen v Koda-
ni. Datum 8. března jako MDŽ se ustálilo až po  
1. světové válce, a to především vlivem demon-
strací žen a jejich protestních akcí proti 1. světové 
válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917 
(dle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 
8. březen). 
A i když se v dnešní době ženy objevují na vysokých 
postech, tak i přesto existují oblasti, kde za svá prá-
va musí pořád bojovat. 

• 12. březen   Vstup České republiky do NATO
V pondělí 12. března si připomeneme 19 let od 
vstupu České republiky do Severoatlantické ali-
ance. Společně s námi přistoupilo také Maďarsko 
a Polsko. 

• 20. březen   Světový den štěstí
„Snaha o štěstí je základním 
lidským cílem,“ píše se v usne-
sení Valného shromáždění 
OSn, které v létě 2012 vyhlašu-
je 20. březen Světovým dnem 
štěstí. 

• 22. březen   Světový den vody
Světový den vody se slaví 
již od roku 1993. Připomí-
ná význam vody a nutnost 
udržitelného nakládání  
s vodními zdroji. Každý rok 
je dáno určité téma, v roce 
2017 to byly odpadní vody. 

• 28. 3.   Den učitelů
celosvětově se slaví den učitelů  
5. října, ale v České republice 
připadá tento den na 28. března.  
V tento den si totiž připomínáme 
výročí narození J. A. Komenského 
(28. 3. 1592). Součástí oslav je  
i předávání cen a vyhlašování vý-

sledků ankety zlatý Ámos pro nejlepší učitele.                                                         
 red.

Muzeum láká na novou výstavu Luká
Od 12. února můžete 
navštívit v Muzeu Li-
tovel novou výstavu. 
Tentokrát se Vám před-
staví další obec našeho 
mikroregionu Luká  
a všechny její místní 

části – Březina, Javoříčko, Ješov, Střeme-
níčko a Veselíčko. 
Na vernisáži výstavy 
hovořili starosta obce 
Luká František Lako-
mý a starosta města 
Litovel Zdeněk Potu-
žák, ředitelka Muzea 
Litovel Zdeňka Friš-
tenská a dále Filip Žá-
ček, náměstek primá-
tora města Olomouce 
a Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje. Závěrečné slovo pronesl 
farář Norbert Jan Maria Hnátek. Výstava 
Vám přiblíží jak historii, tak současnost 
obce. Ukáže zajímavá místa, která stojí za 
to navštívit – např. Meteorologickou stanici 
či Javoříčské jeskyně. Výstava potrvá až do  
15. dubna. Navštívit ji můžete vždy od stře-
dy do neděle v době od 9 do 16 hodin.
V rámci konání výstavy probíhá řada dopro-
vodných akcí, které můžete navštívit.

• čtvrtek 1. 3. – přednáška Neznámé javoříč-
ské podzemí (Jeskyně Za Hájovnou). 
Přednášejícím je pan Miroslav Vaněk z Čes-
ké speleologické společnosti ZO 7-03 „Javo-
říčko“.

• úterý 13. 3. – přednáška 80 let Javoříčských 
jeskyní 1938–2018. Přednášet bude Ing. 

Martin Koudelka, ve-
doucí Správy Javoříč-
ských jeskyní.

• čtvrtek 22. 3. – před-
náška Lidové vápe-
nictví v Javoříčském 
krasu. Přednášku 
povedou pan Karel 
Faltýnek a pan Jiří 
Ženožička, členové 

Muzejní společnosti Litovelska, z. s.

Všechny přednášky 
začínají v 17.00 hod.  
v 1. patře Muzea 
Litovel. Zajišťuje 
Muzejní společnost 
Litovelska, vstup-
né  je 20 Kč, pro 
členy MSL zdarma.                                      
                     red. a RoN

Ohlédnutí za Shromážděním členů MSL a vize 
na léta 2018 a 2019
V úterý 6. února 2018 vpodvečer se ve vý-
stavních prostorách Muzea Litovel uskuteč-
nila výroční členská schůze spolku Muzejní 
společnost Litovelska, z. s. V úvodní části 
zavzpomínal na litovelský cukrovar náš člen  
Ing. Zdenek Braný. Závěr jeho vzpomínky 
doprovodilo komentované promítání něko-
lika historických obrázků, které se k tomuto 
tématu a závodu váží. 
Po přestávce a „povinných“ spolkových 
záležitostech týkajících se roku 2017 jsme 
se dostali k plánu činnosti nejen na rok 
2018, ale i na rok 2019. Pozvali jsme si 
Mgr. Pavlínu Kalábkovou, Ph.D., vedou-
cí archeologické sekce Katedry historie 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci, aby všem přítomným členům  
a také pozvanému starostovi města  

Ing. Zdeňku Potužákovi, představila další 
archeologické možnosti. 
Po letošním vydání Velkých dějin města Li-
tovle (září 2018), kde tvoří nezanedbatelnou 
část i archeologie, se nabízí příprava a zpra-
cování populární archeologické publikace  
a také archeologické výstavy v Muzeu Lito-
vel v roce 2019. Přítomná většina členů MSL 
dala tomuto nápadu zelenou a věříme, že  
i město Litovel v roce 2019 tuto popularizaci 
nejstarší minulosti města a lokalit v hrani-
cích přibližně dnešního Mikroregionu Lito-
velsko podpoří. 
Mimo řady menších akcí jsme na září 2018 
zařadili ve spolupráci s Muzeem Litovel (bý-
valou střelnicí), Městem Litovel a Historic-
kým spolkem Kirri připomínku 500. výročí 
střelecké historie v Litovli.                             RoN
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Psalo se před 100 lety...

Letos si Česká republika připomíná významné 
výročí, a to 100 let od vzniku Českosloven-

ské republiky. Po celé republice budou probíhat 
připomínkové akce, výstavy, budou vydávány 
nové publikace. My jsme se rozhodli Vám od 
tohoto čísla zprostředkovat zajímavosti z lito-
velských novin, které byly napsány právě před  

100 lety. noviny nesly jméno Selská stráž, vy-
dával je Josef Svozil a vycházely každý pátek. 
Tehdejší předplatitelé za ně zaplatili 10 korun 
za celý rok. A i když nebylo začátkem roku 1918 
vůbec jasné, jak bude válka dále pokračovat, 
tak i přesto můžeme v této smutné době číst  
a zasmát se u příhod, o kterých se tehdy psalo.

• Vévoda Meklenburský spáchal sebevraždu. 
Jedni praví, že následkem duševního přepětí, 
jiní zase, že jeho sebevražda souvisí s milostnou 
záležitostí. Jeho mladší bratr Karel skončil svého 
času rovněž sebevraždou a to z něšťastné lásky.   
• Není vražda jako vražda! Ve Vídni byla dív-
ka ze šlechtických kruhů, která zavraždila dvě 
nemanželské děti, odsouzena porotou na 3 léta 
do žaláře. V Lubně ve Štýrsku byla odsouzena 
dělnice, která zavraždila své nemanželské dítko 
na smrt provazem!
• Měknutí kostí. následkem chudé na výživné 
látky píce a nedostatku jadrného krmiva řádí na 
západní Moravě a i jinde velmi povážlivě měknutí 
kostí u dobytka. Také kozy padají! Rekvisize vojen-
ské pak k tomu znamená nedostatek sádla a másla 
– a konečně podvýživa a pozvolné umírání lidí.

• Císařovna a královna Zita povila 10. t.m. 
šťastně prince... za příčinou narození syna 
císařských manželů bude udělena milost oso-
bám, jež se provinily proti trestnímu zákonu  
a jeví se hodnými ohledu.
• Holandské listy vypravují rozkošnou pří-
hodu, která se stala na německo-holandských 
hranicích. Jistá německá dáma pokusila se pa-
šovati přes hranice některé potraviny a udala 
na otázku celního úředníka, že veze jen prádlo. 
celní úředník nalezl však, když prohledal její 
kufr, jistý počet lahví koňaku. „Jest to snad také 
prádlo?“ tázal se úředník posměšně. „Zajisté,“ 
odvětila dáma, která se nedala zastrašit. „To 
jsou noční čepice pro mého muže.“                     red.

Příběh Ladislava Chrudiny, skauta, sokola  
a československého vojáka z Litovle
Ladislav Chrudina se narodil jako syn li-
tovelského kloboučníka Aloise Chrudiny 
st. 9. 3. 1892 v Litovli. Maturoval na lito-
velské reálce, pak absolvoval jednoroční 
abiturientský kurz při obchodní akademii 
v Prostějově. Nato byl zaměstnán v litovel-
ském lihovaru a v Zoře v Olomouci. Všichni 
Chrudinovi kluci s otcem byli vášniví Soko-
lové a jako takoví pomáhali zakládat kolem 
roku 1910 oddíl Sokola v Cholině.
Vojenskou službu nastoupil 1. 10. 1913 jako 
jednoroční dobrovolník u střeleckého pluku 
23. v Zadaru (dnešní Chorvatsko), kde se 
během krátké doby naučil perfektně ital-
sky a srbochorvatsky. Světovou válku, která 
hned nato následovala prodělal na srbském 
a italském bojišti. Byl pětkrát raněn, z toho 
dvakrát těžce. První těžké zranění bylo prů-
střel obličeje, jazyka a hrtanu. Druhé těžké 
zranění do břicha a krku. Ostatní zranění 
se týkala rázu lehčího. První těžké zranění 
utrpěl 9. 9. 1914 na srbském bojišti. O tom 
je dokonce zmínka ve sbírce básní „Písnič-
ky života“ (nakladatelství Píša Brno, 1933)  
v básni Hodina s kukačkou, již napsal jeho 
bratr Jaroslav. „Byla to divná rána. Prošla 
ústy a krkem. Hlava klesla na ruce, ze kterých 
vypadla puška.“ K druhému těžkému zraně-

ní došlo 19. 9. 1917 u San Gabriele (bitva  
u Capporeta) na italském bojišti.
Po Velké válce nastoupil 13. 11. 1918 do čs. 
armády jako velitel roty Morávkova pra-
poru v Olomouci. Dále v Užhorodě sloužil  
u plk. 36, v Podolinci u 9. horského prapo-
ru, v Košicích u pěšího pluku 32, v Komárně  
u plk. 12, v Michalovcích a na konec  
u V. sboru v Trenčíně. Už za Slovenského 
štátu, kam byl „automaticky“ převedený, byl 
propuštěn jako štábní kapitán do výslužby 
na vlastní žádost dne 21. 4. 1939. Vrátil se 
zpět do rodné Litovle, kde pobýval až do 
svého zatčení 7. 3. 1944 v jednom pokoji  
u svého bratra Aloise Chrudiny. 
Za protektorátu vstoupil do ilegální sku-
piny napojené na středisko v Olomouci. 
Jeho činnost měla být činností vojenskou  
v okolí Litovle, kde měl ve vesnicích obstarat 
osoby – vojáky, kteří by v oněch vesnicích 
zorganizovali odboj a na daný povel aktiv-
ně vystoupili. Po prozrazení skupiny 7. 3. 
1944 byl zatčen, vězněn v Olomouci, v Brně  
v Kounicových kolejích a na Špilberku, po-
sléze ve Vratislavi, kde byl 18. 8. 1944 lido-
vým soudem pro přípravu velezrady a na-
držování nepříteli odsouzen k trestu smrti 
sekyrou, ke ztrátě cti a občanských práv. 

Oslavy dne republiky 28. října v Bratislavě, Chrudina dru-
hý zprava (za vojákem). Rodinný archív L. CH.

Poslední fotografie. Rodinný archív L. CH.

Ztráty a nálezy

V sobotu 3. února byla v autobuse do Olo-
mouce nalezena zlacená mini propisovačka 
s dívčím jménem. 
Majitelka se může přihlásit v redakci Lito-
velských novin nebo na podatelně MěÚ. 

Rozsudek byl vykonán 2. 11. 1944. Hrob 
nemá.
Dle výpovědi, kterou v písemné podobě 
provedl po válce generál Ladislav Kvapil 
(originál ve vlastnictví rodiny), jenž byl ve 
Vratislavi souzen a odsouzen společně s pa-
nem Chrudinou, se mimo jiné píše: „Jeho 
chování během věznění bylo vždy v napros-
tém souladu se ctí čs. důstojníka a občana.“

Lukáš Kyselý

Pamětní deska na litovelské radnici.



Stalo se v Litovli
• 120 let uplyne ode dne, kdy si MUDr. Ladislav Tu-
žil koupil od mlynáře Raaba bývalé lázně Knappovy  
a obnovil lázeňský provoz (30. 3. 1898). nabízí lázně 
vanové, léčivé, parní i společnou lázeň v bazé-
nu se sprchami. Při lázních byla útulná čítárna, 
hosté měli k dispozici i zahradu. V ulici Čihadlo 
pak v těch místech byla ordinace MUDr. Šamšuly 
(zatáčka u dopravního hřiště).
• Dne 28. 3. 1918 se narodil v Litovli kapitán  
Karel Kvapil. Po absolvování vojenské akademie 
sloužil jako poručík letectva v Olomouci, Vyškově 
a na Slovensku. Roku 1939 emigroval do Anglie  
a byl zařazen k 311. bombardovací peruti. Dne 
10. ledna 1945 zahynul s třemi důstojníky  
a jedním rotmistrem ve středním Skotsku při 
přeletu do Londýna. Kvapil dosáhl hodnosti 
kapitána polního pilota, byl vyznamenán třemi 
válečnými kříži a dvěma medailemi za chrabrost.  
V Anglii zanechal manželku, původem Francouzku  
a dcerku Alenku.
• Dne 5. 3. 1928 byl založen Okrašlovací spolek, 
který měl pečovat o vzhled města. Město na pod-
nět spolku koupilo od dr. J. Poštulky pro rozšíření 
Smetanových sadů pozemek u rybníka s pavi-
lonkem a „deštníkem“. Při Okrašlovacím spolku 
vznikl odbor pro postavení pomníku T. G. Masa-
ryka. Roku 1932 odhalil v parku pamětní desku 
Vácslavu Sochovi, prvnímu českému starostovi  
a zakladateli sadů. Dne 2. 7. 1933 obec dala do 
průčelní zdi radniční věže zasaditi dvě kovové 
desky se jmény 72 litovelských padlých vojínů ve 
světové válce a ve výklenku pod starým zamří-
žovaným oknem s boskovickým znakem ulože-
na prsť ze zahraničních bojišť. Spolek přicházel  
i s návrhy na úpravy cest, parků apod., před vál-
kou měl 125 členů. 
• Dne 28. 3. 1933 otevřel 
v Husově ulici knihku-
pectví Josef Chlíbek. 
Měl i nakladatelskou 
koncesi, včetně anti-
kvariátu a půjčovnu 
knih, vydal několik 
regionálních publikací  
a knih (M. Strouhal aj.). 
Po zrušení knihkupectví zavedl v Litovli první 
cestovní informační službu, organizoval kulturní 
a turistické zájezdy. zemřel 14. 8. 1992.
• Únorový převrat roku 1948 proběhl v Litovli  
v režii odborů. „V litovelském okrese iniciativou 
Odborové rady, dále stran KSČ a sociální demo-
kracie byl vytvořen akční výbor.“ Dne 16. 3. na-
řídil, aby všechny spolky, organizace a společen-
stva provedly očistu ve svých řadách a do konce 
března ustavily akční výbory. Do všech větších 
litovelských živností byli dosazeni národní správ-
ci. Tělovýchovné jednoty Orla a DTJ (Dělnická 
tělovýchovná jednota) měly předat majetek pří-
slušné tělocvičné jednotě Sokol. Také Sportovní 
klub byl zrušen a zařazen do Sokola.

Lubomír Šik

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

InzERcE

Volby už jsou za námi a my si 
připomeneme únorové akce, 
které nám udělaly radost  
a přinesly nám všem nové krás-
né zážitky.
V pátek 12. ledna jsme na-
vštívili divadelní představení   
v Olomouci. Nádhernou opere-
tu Perly panny Serafinky od  Ru-
dolfa Piskáčka sledovalo 50 čle-
nů. Známé melodie nám zněly  
v hlavě ještě cestou domů.
Ve čtvrtek 18. ledna pro nás 
připravil pan M. Pinkava be-
sedu Procházka historickou 
Litovlí. Viděli jsme mnoho fo-
tografií míst, která jsme znali  
z mládí a dnes už je nahradila 
nová zástavba. Poutavé vyprávění sledovalo 
56 seniorů. Beseda byla ozvučená reprosou-
pravou s mikrofonem, takže všichni dobře 
slyšeli. Zajištění soupravy dostal za úkol M. 
Fendrych a úkol splnil na výbornou.
Ve čtvrtek 8. února se před  budovou Muzea 
sešlo 31 seniorů. Expozicí o G. Frištenském 
nás provedla ředitelka muzea Mgr. Z. Friš-
tenská a expozici o vývoji gramofonů nám 
přiblížil Mgr. R. Najman. Besedu organizač-
ně připravily L. Grohmanová a V. Hojgrová.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje 
organizovala ve dnech 4.–11. února výjezd-
ní zasedání v hotelu MAS v Sezimově Ústí. 
Pracovní porady střídaly zajímavé výlety do 
historického města Tábor, církevní památky 
v Klokotech a na Čapí hnízdo. Wellnes cen-
trum pečovalo o zdraví těla. Od 14. října do

Další čtvrtek 22. března nás v 15 hodin 
seznámí v DPS Ing. D. Číhal se změnami  
v pravidlech silničního provozu.
V neděli 1. dubna navštívíme opět divadlo  
v Olomouci. Čeká nás vídeňská opereta Ne-
topýr od Johanna Strausse. 
Největší akce nás pak čeká ve čtvrtek 5. dub-
na. To se sejdeme v 15 hodin v Koncertním 
sále Městského klubu u příležitosti oslav  
10. výročí vzniku Seniorklubu v Litovli. 
Čeká nás bohatý program, občerstvení, hud-
ba s tancem, a to vše za vstupné 30 Kč. 
Od konce října postrádáme našeho před-
sedu Jožku Hubáčka, který se momentálně 
léčí se svými zdravotními problémy a nyní 
již úspěšně rehabilituje. Všichni mu přejeme 
brzké uzdravení a již teď se těšíme na jeho 
vtipné komentáře.                                          mf

21. října bude mít pak tuto možnost využít 
asi 20 našich seniorů. Tři členové Samo-
správy L. Faltus, M. Faltusová a J. Köhlerová  
tuto akci vřele doporučují! 
A co nás čeká v březnu? Ve středu 14. břez-
na se koná 1. turistický výšlap na Svatý Ko-
peček (okruh). Bližší informace budou ve 
vývěsní skříňce.
Ve čtvrtek 15. března tentokrát v 16 ho-
din nás čeká beseda s p. Šťouračem o Peru  
a Bolívii. Besedu připravujeme ve spolupráci  
s Městskou knihovnou.
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Amy Harmonová: Z písku a popela
Jan Matoušek: Vilémovské povídky

Bohumil Štéger: Hanácké pohádky a pověsti

Má rodná obec Těrlicko, 5. část

Jak už jsme si na začátku našeho vyprávění řek-
li, tak první písemné zmínky o Těrlicku pochází 
ze 13. století, kdy je Těrlicko zmiňováno v doku-
mentu z 26. 5. 1229 v souvislosti s potvrzením 
vsi Orlové benediktýnskému klášteru v Týnci  
u Krakova.
V roce 1440 se pak stala obec součástí skočovské-
ho panství, jehož držitelem byla kněžna Eufemie 
(Ofka). Po její smrti v roce 1447 zdědil Těrlicko  
v pozůstalosti kníže Přemek II. Majitelé panství 
se později často střídali. V roce 1454 bylo v ru-
kou Machníka Kornice z Těrlicka. Dalšími držiteli 
se stali také Mikuláš House z Těrlicka (r. 1466)  
a Kryštof z Pruchné (r. 1470).
na konci 16. století byla obec rozdělena na Horní 
a Dolní Těrlicko. nově vzniklé samostatné obce 
pak náležely různým šlechtickým držitelům. 
na Dolním Těrlicku panovali mimo jiné bratři 
Vlčkové z Dobrozemnice, Jan Kyselovský z Kyse-
lova a Jan Mitrovský z nemyšle. Karel Leopold 
Bees z chrostiny prodal v roce 1720 část Těrlicka 
Fridrichu Adamovi Stařinskému z Bítkova. Jinou 
část vsi prodal v roce 1742 Karel Václav Bees  
z chrostiny Maxovi Tlukovi z Tošanovic. Podobně 
tomu bylo i na Horním Těrlicku, kde se držite-
lé panství taktéž velmi často střídali. Vlčkové  
z Dobrozemnice je vlastnili do roku 1620, v le-
tech 1629–1719 to byli Kardinálové z Viderna  
a v letech 1719–1731 Rousečtí z Evjaně.

Od roku 1731 bylo Těrlicko majetkem rodu La-
rischů. V žádné publikaci o Těrlicku však není 
rozsáhlejší zmínka o tomto rodu, který byl po-
sledním šlechtickým majitelem Těrlicka. nejvý-
znamnějším vlastníkem z tohoto rodu byl Jan 
Larisch Mönnich, který Těrlicko vlastnil od roku 
1792. Konec šlechtických držeb nastal s rokem 
1926, ve kterém byl majetek hraběte Larische 
Mönnicha rozparcelován. (Tento proces je obec-
něji nazýván pozemkovou reformou, která byla 
jedním z nejradikálnějších zásahů do majetko-
vých poměrů zejména na venkově. Třemi zákony 
– záborovým, přídělovým a náhradovým byla 
přerozdělena půda velkostatků nad 250 hek-
tarů. Půda byla rozdělena drobným rolníkům  
a zčásti prodána jako zbytkové statky s výmě-
rou. Výsledkem reformy tedy bylo výrazné posí-
lení středního stavu v zemědělství.) 
na těrlické dvory již nemáme prostor, tak si  
o nich něco povíme zase příště!

red.    

Jan Matoušek : Vilémovské povídky
Fond regionální lite-
ratury obohatila kníž-
ka rodáka z Vilémova  
u Litovle.
Povídky z rodné Hané 
začal psát Josef Ma-
toušek přibližně na 
rozhraní šedesátých  
a sedmdesátých let, 
kdy už žil a pracoval na 
Slovensku. Zmíněný 
moravský kraj pro něho však stále zname-
nal domov a byl s ním hluboce spjat. Sbírka 
drobných próz obsahuje mimo jiné příběhy 
rodáků z vesnice Vilémov a vzpomínky na 
zašlé zvyky a obřady.

Bohumil Štéger: Hanácké pohádky  
a pověsti
Kniha po delší 
době znovu před-
stavuje sběratel-
skou práci a vy-
pravěčské umění 
Bohumíra Štégera 
(1908–1985). Ně-
které z jeho po-
věstí a pohádek již 
byly publikovány 
několikrát, jiné však naopak vůbec. Knížka 

pohádek a pověstí o našem kraji patří do 
fondu regionální literatury a vychází znovu 
po šedesáti letech.

Amy Harmonová: Z písku a popela
Působivý román ame-
rické autorky vychází 
ze skutečných událostí 
z období okupace Říma 
nacisty za druhé světové 
války.
Angelo a Eva spolu vy-
růstali a i když se pova-
žovali za víc než jen za 
bratra a sestru, nebylo 
jim souzeno spojit své 
životy. Ona byla totiž židovka a on toužil 
být vysvěcen na kněze. Jejich cesty nakonec 
spojí až válka. V Němci okupované Itálii je 
katolická církev jediná organizace, která se 
odváží chránit židovské obyvatelstvo. Ange-
lo přemlouvá Evu, aby se ukryla v jednom 
římském klášteře, kde ji chce chránit až do 
příchodu amerických vojsk. Ovšem Eva od-
mítá jen čekat na vlastní záchranu – všichni 
kolem ní se snaží přispět k vítězství sprave-
dlnosti a ona nechce stát stranou. A tak na-
stoupí pod falešným jménem jako sekretářka 
u kapitána von Essena – muže, který udělá 
cokoliv, aby zbavil Itálii židů. Začíná nebez-
pečná hra o život i naději na spasení.             lf

Zima předala jaru klíče
skřivánek z výšin zapěje
v lese již kvetou petrklíče
slunce i kámen prohřeje. 

Stromy se budí ze zimního spánku
na jívách kvetou kočičky

za domem bez chladného vánku
hrají si děti kuličky.

Ke květnu patří květy stromů
je vskutku krásný celičký

nechce se jíti z parku domů
med shání v květech včeličky. 

Na komíně ve velkém hnízdě
čápi klapají zobáky

voda ta láká k první jízdě
otvírat řeku vodáky. 

Kachny již vyvedly své mladé
ty v rybníce se prohání

kukačka v hnízda vejce klade
a vítr trávy naklání.

Již počala se tráva kosit
na loukách vidět kopky sena

vlaštovky mouchy nosit
vše v pohybu je, klidu nemá.

 Roční rozjímání

Verše z vlastní tvorby do redakce zaslal p. Kamil Peřina, 
kterému tímto moc děkujeme! 

Na jeho další tentokrát již letní verše se můžete 
těšit v červnu.

Chvilka poezie



České Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamněj-
ším křesťanským svátkem. Jsou 
tzv. svátkem pohyblivým, což 
znamená, že není stanoveno 
pevné datum jejich konání (da-
tum se počítá od prvního úplň-
ku po dnu jarní rovnodennosti, 
která letos připadne na 20. břez-
na). Velikonoce jsou také osla-
vami příchodu jara, probuzení 
přírody a nástupu teplejších dní, 
na které se již všichni po dlouhé 
zimě těšíme. 
K hlavním tradičním symbolům 
Velikonoc patří kříž, vajíčko  
a beránek. Kříž patří k nejdůle-
žitějším symbolům křesťanství  
z důvodu ukřižování Ježíše 
Krista. Trest ukřižování patřil  
k trestům krutým a ponižujícím 
– na kříži končili jen ti největ-
ší provinilci. Kříž má také řadu 
podob: nejznámější je tvar pís-
mene T (tzv. antonínský kříž), 
kříž sv. Ondřeje ve tvaru pís-
mene X, rovnoramenný řecký 
kříž a klasický křesťanský kříž  
s delším svislým ramenem ozna-
čovaný jako latinský. 
Beránek je symbolem čistoty, 
nevinnosti a poslušnosti. Kris-
tus je nazýván beránkem Božím 
právě pro svou čistotu a nevin-
nost. 
Protože vejce obsahuje zárodek ži-
vota, bylo již odpradávna symbo-
lem plodnosti, úrodnosti, života  
a vzkříšení, v předkřesťanských 
dobách bylo někde dokonce dává-
no do hrobu k mrtvému. Vejce na-
cházíme již před křesťanstvím při 
pohanských oslavách jara. Zvyk 
konzumovat vejce v době svátků 
souvisel pravděpodobně i s ob-
dobím půstu, který Velikonocům 
předcházel, a při kterém se vejce 
jíst nesměla. Proto lidé netrpělivě 
čekali, až postní doba skončí. 
K dalším symbolům Velikonoc 
patří pomlázka, kočičky či zajíček. 

Spojené státy americké
V USA rodiče s dětmi barví 
kraslice a pak začíná tzv. lov na 
vajíčka. Ty podle pohádky scho-
val neposedný zajíček všude po 
domě i zahradě. Tradičními po-
krmy jsou pečená šunka, sladké 
brambory, zelenina nebo jehně-
čí pečínka. 

Německo
V některých oblastech Německa 
jsou tyto svátky spojeny se spor-
tem v podobě přenášení, házení, 
koulení či rozbíjení vajec – např. 
hod vejcem co nejdál nebo co 
nejvýš, aby se nerozbilo. Dalším 
zvykem je, že se majitel domu 
snaží přehodit vejcem střechu 
a další člen rodiny je na dru-
hé straně chytá. Tento hod má 
ochránit dům před bleskem.

Slovensko
Na Slovensku je tradicí hodo-
vání, polé-
vání vodou  
a korbáč. Na 
Velikonoč-
ní pondělí 
chodí muži 
a chlapci 
po domech 
a zalévají či 
k o r b á č u j í 
ženy ručně 
vyrobeným 
k o r b á č e m 
z vrbové-
ho proutí. 
Stejně jako  
u nás dosta-
nou za svou snahu vejce. 

Anglie
Velikonoční svátky začínají  
v Anglii Masopustním úterkem, 
který je známý jako palačinko-
vý den. Vytváření a malování 
kraslic není ve Velké Británii tak 
rozšířené. Většinou jde o vajíčka 

čokoládová a nosí je velikonoč-
ní zajíc, který je poschovává po 
domě a na zahradě. Pomlázky zde 
nejsou známé. K jídlu se podává 
jehněčí pečeně se sladkými bram-
borami a mladou jarní zeleninou.

Polsko
V Polsku si 90 % lidí nechává své 

pokrmy na 
Bílou sobo-
tu posvětit. 
Kromě klo-
básy a šun-
ky se jí také 
chléb, sůl, 
ale  hlavně 
křen, který 
představu- 
je symbol 
zdraví, ale 
také utrpe-
ní. Pečou 
se bábovky 
z kynutého 
těsta. Tra-

diční pochoutkou je mazurek – 
plochý moučník s různými ná-
plněmi, a také beránci vyrobení 
z cukru. Na Velikonoční pondělí 
se lidé polévají vodou, což jim 
podle všech tradic a pověstí za-
jistí zdraví a dlouhý život.

Maďarsko
V Maďarsku se ženy a dívky po-
lévají vodou, aby byly plodné. 
Muži následně dívku postříkají 
parfémem a dostanou vajíčko, 
koláč nebo alkohol. Ani v Ma-
ďarsku nechybí pečená masa  
a sladké kynuté buchty.

Itálie
Italskou tradicí je karneval, kte-
rý začíná už počátkem ledna  
a trvá až do Popeleční středy. 
Jeho součástí jsou pestré prů-
vody, maškarády, tance a hudba. 
Důležitou součástí jsou masky. 
Největší událostí je takzvaná 
smrt karnevalu. V Benátkách je 
např. slaměné tělo „Krále kar-
nevalu“ naplněno výbušnými 

žabkami a o půlnoci je spáleno 
na Piazza San Marco. Děti do-
stávají postavičku staré ženy, 
která má sedm noh a symbo-
lizuje tak sedm týdnů půstu.  
V polovině postavičku rozpůlí, 
jednu polovinu zahodí a druhou 
si nechají do konce půstu. 
Tradice a oslavy Velikonoc pro-
žívají lidé v Itálii velice silně, 
pořádají veliká procesí a modlí 
se. Za největší lahůdku je po-
važováno pečené jehněčí a ve-
likonočním pokrmem jsou také 
preclíky. Zkroucený tvar má 
symbolizovat založené ruce při 
modlitbě.        

red.
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Velikonoční zvyky u nás a ve světě

Procesí ve Španělsku

Polévání vodou v Maďarsku

Tradiční velikonoční trhy v Rakousku

A jak se slaví Velikonoce 
jinde ve světě?

• Na Filipínách se ve vesnici 
San Pedro Cutud věřící ne-

chávají po vzoru Ježíše Krista 
přibít na kříž jako pokání. 
Filipínský kajícník Ruben 

Enaje se za svého života ne-
chal ukřižovat už 27krát!

• Ve Španělsku prochází na 
Velikonoce procesí se socha-

mi Ježíše Krista. Na hlavě 
mají špičaté kapuce a někteří 
na výraz pokání nesou kovo-

vé řetězy. 

• Řekové barví vajíčka pouze 
na červeno. Barva symboli-
zuje obnovu života a ukřižo-

vání Ježíše Krista.

• V Mexiku vyráží lidé do ulic 
s obrázky či krabicemi, které 
symbolizují Jidáše. Ty se věší, 

pálí nebo se do nich mlátí. 

• V Rakousku se dodržuje tra-
dice Zeleného čtvrtku, kdy se 
musí sníst něco zeleného. Na 
Bílou sobotu se dělají tradiční 
ohně, které mají spálit zimu.
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Tradiční i krajové velikonoční recepty 
Beránek
Budete potřebovat:
• 130 g másla či Hery
• 5 žloutků
• 220 g moučkového cukru
• 100 ml vlažného mléka
• 250 g polohrubé mouky
• 1/2 prášku do pečiva
• sníh z 5 bílků

Žloutky třeme společně s máslem 
a cukrem asi 15 minut. Poté při-
dáme vlažné mléko, polohrubou 
mouku smíchanou s práškem do 

pečiva. Nakonec do těsta opatrně 
vmícháme ušlehaný sníh. Vleje-
me do vymazané a kokosem vy-
sypané formy na beránka (já po-
užívám klasickou kameninovou) 
a pečeme při 180 °C asi 30 minut. 
Beránkovi můžeme dát rozinky 
jako oči a uvázat mu mašli kolem 
krku. 
Jelikož mám doma také formu 
na zajíčka, která je menší, tak pak 
recept dělám z poloviční dávky  
(2 žloutky, 52 g másla, 88 g mouč-
kového cukru, 40 ml mléka, 100 
g mouky). Postup na zpracování 
těsta je úplně stejný.  

„Šoudry“
Budete potřebovat: 
• 600 g grahamové mouky
• 250 g hladké prosáté mouky
• 1 lžičku soli
• 2 vejce
• 1 kostku droždí
• 100 g Hery
• mléko
• vývar z uzeného masa, z klobás- 
  ky nebo z anglické slaniny

Do vlažného mléka rozdrobíme 

droždí a přidáme jednu kostku 
cukru. Kvásek necháme vzejít. 
Do mísy si nachystáme hlad-
kou a grahamovou mouku, sůl, 
vejce, přilijeme kvásek a ručně 
zpracujeme. Dle konzistence 
přiléváme mléko a vývar. Vláč-
né těsto zakryjeme utěrkou  
a necháme odpočívat na teplém 
místě, dokud nevykyne. Na-
chystáme si 8 – 10 bochánků, 
které postupně vyválíme a plní-

me klobásou, uzeným masem či 
slaninou dle chuti. Pečeme při 
180 °C dozlatova. Po upečení 
můžeme potřít vodou.  

Boží milosti
Budete potřebovat:
• 250 g hladké mouky
• 50 g másla
• 50 g moučkového cukru
• 2 žloutky
• 2 polévkové lžíce vína nebo rumu
• 5 polévkových lžic smetany
• trochu soli
• citrónová kůra

Mouku a sůl promícháme, přidá-
me zbylé suroviny a vypracujeme 
hladké těsto. Necháme odležet. 
Na pomoučeném vále rozválíme 
asi na tloušťku 2 mm. Rádýlkem 
rozkrájíme na kosočtverce (veli-
kost asi 4,5x5 cm) a uprostřed 2x 
nařízneme (konce však nedokro-
jíme). Ihned smažíme na sádle či 
oleji. Odsajeme přebytečný tuk 
a posypeme moučkovým cuk-
rem smíchaným s vanilkovým 
cukrem (můžeme přidat i trochu 
mleté skořice).                           red.

Tipy, jak si ozdobit velikonoční vajíčka
Při zdobení vajíček máme na 
výběr ze spousty možností. Mů-
žeme je barvit přírodními mate-
riály, použít předem připravené 
barvy zakoupené v obchodech, 
různé košilky či obtisky na vajíč-
ka. Výběr je opravdu široký a zá-
leží na Vás, která technika a styl 
se Vám líbí nejvíce. 

Přírodní barvy
Než začnete vajíčka barvit, 
je důležité je dobře odmastit.  
K tomu Vám postačí hadřík 
namočený v octu. K odvarům  
z koření také nezapomeňte při-
dat jednu až dvě lžíce octa – bar-
vy pak budou intenzivnější. 
Vajíčka by se měla vařit asi deset 
minut, déle ne – žloutek by měl 
nazelenalou barvu a byl by těž-
ko stravitelný. Po uvaření může-
te vajíčka nechat v odvaru ještě 
máčet (klidně i hodinu a déle). 
Nakonec už jen stačí přetřít je  

ubrouskem s trochou másla či 
sádla, aby se pěkně leskla. 
A jak tedy docílit krásných ba-
rev přírodní cestou? 
Prvním krokem je svaření 
vody, octu a trošky soli a kmínu  
v menším rendlíku. Poté může-
me přidat zvolené barvivo. 
Žlutá: 4 lžíce kurkumy.
Zelená: půl kostky mraženého 
špenátu.
Červená: 1 litr konzumního čer-
veného vína nebo tři na kostky 
nakrájené řepy.
Hnědá: 5 velkých hrstí cibulo-
vých slupek.
Modrá: na drobno nakrájená 
malá hlávka červeného zelí.

Zdobení bavlnkou
Kdo má doma barevné bavlnky, 
tak věřte, že i jimi se dají vajíč-
ka pro koledníky krásně ozdo-
bit. Vajíčka můžete omotávat 
jednou barvou, či střídat různě 
široké barevné pásy. Pomocí 
tavné pistole na ně pak můžete 
třeba dolepit různé kytičky nebo 
motýlky (lze zakoupit ve výtvar-
ných potřebách). 

Cukrářské zdobení
Vajíčko stačí dobře potřít le-
pidlem a pak už jen do mis-
ky nasypte cukrářská barevná 

zdobení a vajíčko v nich pečlivě 
vyválejte. Stejně dobře poslouží  
i  barevná čočka a rýže.

Ubrousková technika
Vyberte si nějaký pěkný ubrou-
sek, ze kterého vystřihněte 
motiv. Sloupněte jen vrchní 
barevnou vrstvu ubrousku a tu 
pomocí lepidla na ubrouskovou 
techniku nalepte na uvařené va-
jíčko. 

Mozaiková vajíčka
Nejlépe tento motiv vynikne na 
bílých vajíčkách. Obarvené va-
jíčko rozdrobte na menší stříp-
ky a začněte lepit na bílé vajíčko 
kousek po kousku, dokud nepo-
kryjete celé vajíčko. 

Tabulová vajíčka
Na vajíčka budete potřebovat čer-
nou akrylovou barvu. Na tu pak 
po zaschnutí můžete psát či malo-
vat buď klasickou školní křídou či 
speciálními pastelkami.                  red.

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,

dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Panimámo zlatičká, 
darujte nám vajíčka,

nedáte-li vajíčka, 
uteče vám slepička

do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.

Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.

Upletl jsem pomlázku, 
hezčí nežli z obrázku.

Všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám.

Než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

Řezám proutky u potoka, 
hastrmanka na mě kouká, 

hastrman se rmoutí, 
že mu řezám proutí. 
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Městský klub Litovel 
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3
•  28. 2.–29. 3.   VÝSTAVA 50 LET – HOROLEZCI TJ TATRAN LITOVEL
Prostory TIc při MK Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod.,  
vstupné dobrovolné.
Výstava k 50 letům horolezecké činnosti TJ Tatran Litovel, výstava fotografií  
z historie i současnosti, ukázka horolezeckého vybavení a další...

•  2. 3.–21. 3.   XXVII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY 
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., 
SO 10–13 hod.
Putovní výstava výtvarníků EU za účasti delegace z Polska, vernisáž se koná 
ve čtvrtek 1. 3. v 17 hod.

• pátek 9. 3.   ČESKÉ NEBE 
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 150 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní hra v podání Divadla Járy cimrmana.

• pondělí 12. 3.   DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Velký sál záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Pohádka v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové pro děti MŠ a I. st. zŠ 
včetně veřejnosti.

• středa 21. 3.   KŠANDA
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Komedie „Kšanda“ je nabitá dějem a originálním humorem. 
Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová, Mi-
lan Pitkin a další...

• pátek 23. 3.    WOHNOUT
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 220–350 Kč, na 
místě +50 Kč. Akustický koncert kapely WOHnOUT, předkapela GInGERHEAD.

• 26. 3. – 1. 4.   PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Výstavní síň MK, PO–ČT 8–17, SO, nE, SVÁTEK 10–15 hod.
Vstupné dobrovolné. Tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic 
a dekorací doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel).

•  úterý 27. 3.    LÍBÁNKY NA JADRANU
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Manželé Eva a Bob si vyjedou připomenout svou svatební cestu, aby se připra-
vili na blížící se každodenní důchodové soužití.

•  středa 28. 3.    MATYÁŠ NOVÁK 
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Klavírní recitál, koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 29. 3.    PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné. 
Pořad pro přátele hanáckého nářečí, na konci programu křest knihy Jaromíra 
Hlavinky „Hanácky nebe“. Hostem bude Hanácká môzeka.
Pořadatelem je Hanácká ambasáda.

PŘIPRAVUJEME: 
12. 4.  DUO JAMAHA
14. 4.  ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
19. 4.  LUBOMÍR BRABEC - koncert v kostele sv. Marka
   3. 5.  PAVEL DOBEŠ - koncert
11. 5.  MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
 9. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY: SEBASTIAN, ADAM MIŠÍK, TUBLATANKA,   
              ARRHYTHMIA, ANNA K., O5 A RADEČEK...

Mediální partneři: Rádio Čas a Rádio Rubi. změna programu vyhrazena. 

České nebe
Nález Cimrmanovy hry České 
nebe potvrdil, že stopa geniální-
ho autora nekončí rokem 1914. 
Drama zachycuje dobu, kdy na 
zemi propukla 1. světová válka. 
Sledujeme ji z nebe, kde se dáv-
no mrtví velikáni českých dě-
jin strachují o osud svého lidu. 
Česká nebeská komise ve slo-
žení svatý Václav, praotec Čech  
a J. A. Komenský se v krizové si-

tuaci rozšiřuje o nové členy, aby 
vnukla národu myšlenku samo-
statného státu. 
Představení z dílny Divadla Járy 
Cimrmana proběhne v pátek  
9. března v 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. 
Vstupné od 150 Kč, na místě 
+50 Kč, vstupenky zakoupíte  
v TIC Litovel (budova Záložny). 

MK

Tour kapely Wohnout
Už druhou sezónu „unplugged“ 
prožívají pražští punkrockoví 
bouřliváci z kapely Wohnout 
a jak jim jde akustické „zklid-
nění“ k duhu mohou zjistit  
i diváci ve Velkém sále Zálož-
ny v Litovli, kam kapela zavítá  
v pátek 23. března v rámci svého 
Unplugged Tour 2017. Můžete 
se těšit na všechny zásadní hity 
partičky kolem bratří Homolů  
v upravených akustických ver-
zích včetně pís-
ně Svaz českých 
bohémů, která 
má na youtube 
už přes 26 mili-
onů zhlédnutí. 
Nebudou chybět 
však i kousky 
zcela nové, na-
psané speciálně 
pro „bezdráto-
vou šňůru“. Jako 
předkapela vy-
stoupí od 19 hod. 

kapela GINGERHEAD. Složení 
kapely, jež loni oslavila dvacet 
let v hudebním šoubyznysu se 
ustálilo na čtveřici Jan Homola, 
Matěj Homola (kytary), Zdeněk 
Steiner (bicí) a Jan Zemánek 
(baskytara). Na turné si však 
kapela vozí i hosty, například 
houslistu Vojtu Lavičku a další. 
Vstupné v předprodeji 220–350 
Kč, na místě +50 Kč, vstupenky 
zakoupíte v TIC Litovel.           MK

Velikonoční výstava
Od pondělí 26. března bude ve 
Výstavní síni Městského klu-
bu Litovel probíhat 
tradiční prodejní 
Velikonoční výsta-
va, kterou pro vás 
připravuje každým 
rokem Městský klub 
ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže 
Litovel. Vidět můžete výrob-

ky dětí z místních mateřských  
a základních škol, ale i veliko-

noční dekorace, kte-
ré si můžete zakou-
pit. Výstava potrvá 
do neděle 1. dubna  
a otevřena bude od 
pondělí do čtvrt-
ka od 8 do 17 ho-
din, v pátek, sobotu  

a  neděli od 10 do 15 hodin.    MK
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Hanácká ambasáda na Zelené 
štvrtek – to tade eště nebelo?
No vizete!  A letos to holt máme 
předěleny, a tak to berem. Zpo-
minám, jaké vzácné bel take 
letos unorové měsic, každé deň 
v tédňo vešil šterekrát – no ne-
vim, jak ste to hodnotile, že teda 
4 x 7 je 28, co má měsic dni – 
a tak máme za sebó originalito, 
co pré se bode opakovat zasé až 
za 823 let! No řeknite, co to só 
za věce! Nále s tema Velekono-
cema, že se to slavi co rok ináč, 
jak névěči křesťanské svátek s li-
dovyma tradicema oslaveni jara 
– to znáte, a tak sme si řikale, že 
letos oděláme fšecko pro to, abe 
sme Vám to přepominale – ať se 
e hore zelenajó !
Mosim hlavně požádat fšecke 
Vás, co o Velkonocich chodite 
klapat, abeste hneď, jak odpole-
dne obendete svuj rajón, přešle 
bez váháni za nama, no teda do 
sálo na Městské klub, mužete te 
klapačke če vrkače vzit sebó!  Já 
sem hledal po známéch a kama-
rádech ať mně nekdo puči na ten 
náš večir  devětadvacátyho – ať 

si to přepomenem, ale věřte ne-
věřte, nezehnal sem nic. Možná, 
až to nekeré šekovné podnikatel 
ovize, že dneská vrkač e klapač-
ka só nedostatkovy zboži, tak na 
to najede, e – pravda s pořádnó 
reklamó, a bode v baliko. Tak 
ovizem, necháme se překvapit, 
jenom je mně zatim léto tech 
děcek e tech rodiču, kde to majó 
shánět, vietnamci o tém nevijó  
a te markete ze zahraniči, no ne-
bodo komentovat.
A tak nezbévá, než se těšet na to 
naše posezeni „Přendite si splk-
nót“. Zapište si, no jak řikám, 
ve štvrtek – teda letos přesně 
na Zelené štvrtek od 18. hodine  
e s Hanáckó mozekó a s krás-
nym závěrečnym zorganizová-
nim autogramiáde s knižkó co 
zepsal náš Jarek Hlavinku a po-
menoval jo – Hanácky nebe! No 
jak řikával Mirko Spurnik – to 
se holt nedá venechat!
Toš tak, mňéte se hezke a po-
zdravujte dobry ledi. 

Váš atašé Zdenek Brané

Jaroslav Sypal: „Kšanda“
 „Nelétej příliš 

vysoko,všimnou 
si toho…“

Magda Olezlá  
a Jindřich Klíš-
tě jsou milenci. 
Plánují spo-
lečný život, ale 
ještě předtím 
se snaží získat 
hodně peněz  
a přitom zůstat 
čistí. Vymyslí 
ďábelský plán. 
K jeho realizaci zneužijí manže-
la Olezlé – Huberta Kšandu.
Pomůžou mu postupně vystou-
pat až na samý vrchol kariéry  
a pak jimi nastražená past 
sklapne.  Olezlé s Klíštětem už 
nic nebrání k dosažení vytou-
ženého cíle. Jejich růžové sny  
o bohatství se začínají plnit. Ale 
všechno je nakonec úplně ji-
nak… Příběh o lidské hrabivosti 
má nečekané rozuzlení.
Komedie „Kšanda“ je nabitá 
dějem a originálním humorem. 
Dialogy ostré jako bič a strhující 
tempo nenechají diváky ani na 
chvíli vydechnout. Ne náhodou 
patří „Kšanda“ mezi  nejlepší 

české komedie roku 2014. Přijď-
te se o tom přesvědčit ve středu 
21. března v 19 hodin do Velké-
ho sálu Záložny v Litovli. Láska 
ke „Kšandovi“ kvete v každém 
věku. 
V komedii „Kšanda“ se předsta-
ví: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, 
Miluše Bittnerová, Tereza Šefr-
nová, Rostislav Kuba, Michaela 
Kuklová, Milan Pitkin, Miroslav 
Šimůnek/ Petr Jančařík.
Vstupné v předprodeji stojí od 
280 Kč, na místě + 50 Kč. Vstu-
penky zakoupíte v TIC Litovel 
(budova Záložny). Srdečně Vás 
na toto představení zveme!                                 

MK
Koncert Matyáše Nováka
Narodil se 20. 6. 1998 v Hradci 
Králové, v pěti letech začal hrát 
na klavír. Na jeho uměleckém 
rozvoji se podíleli M. Vlčková, 
J. Turková, M. Langer a I. Kahá-
nek. V současné době je žákem 
Jitky Fowler Fraňkové, profesor-
ky Konzervatoře Pardubice. Od 
září 2013 je rovněž studentem 
klavírní akademie Incontri col 
Maestro v italské Imole ve třídě 
prof. Vovky Ashkenazyho. 
Matyáš je vítězem řady národ-
ních i meziná-
rodních soutěží.  
Každoročně ode-
hraje několik desí-
tek sólových reci-
tálů nejen v ČR,  ale  
i v zahraničí.
Matyáš pravidel-
ně spolupracuje  
s profesionální-
mi orchestry a je 
zván na domácí 
i zahraniční fes-
tivaly. Účastní se 

mistrovských kurzů pod vedením 
nejlepších umělců svého oboru. Je 
vyhledávaným komorním hráčem  
a korepetitorem, velkým znalcem 
a milovníkem železniční dopravy, 
členem Českého svazu chovatelů  
a ve volném čase například rád 
peče. Na koncert tohoto mladé-
ho umělce vás zveme ve středu  
28. března v 19 hodin do 
Koncertního sálu Městské-
ho klubu. Vstupné je 80 Kč. 
                                                       MK

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, 
zač by byl ochoten zemřít. H. de Balzac

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Seneca

Dívka roku ČR 2018 
V sobotu 3. února se konalo zá-
kladní kolo celostátní soutěže 
Dívka roku ČR 2018. O vítězství 
a postup do dalšího kola bojo-
valo sedm dívek. 
Na 1. místě se umístila Sofie 
Fritscherová z Litovle, na dru-
hém místě pak Aneta Klára 
Gronychová z Rapotína, na  
3. a Dívkou publika se stala 
Eliška Ošťádalová z Mezic. Do 
finále postupuje podle pravidel 
soutěže i dívka, která se umístila 
na čtvrtém místě, a tou byla Na-
tálie Grácová z Podolí.
Všem dívkám gratulujeme!

red.
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 2. března ▶ Recitační soutěž – recitační soutěž pro školy z Litovle  
a okolí
Místo a čas: DDM Litovel na Staroměstském náměstí začátek ve 13 hodin.
Termín uzávěrky přihlášek: středa 28. 2., možno zasílat elektronicky na adresu 
j.cekelova@ddmlitovel.cz. Bližší informace na tel. 775 550 963.

• 5. března ▶ Proměny Olomouce aneb co jiný nevidí 
Výlet do zákulisí olomouckého divadla, s možností vyzkoušet si kostýmy a masky!
Místo a čas srazu v 7.30 hod. budova DDM Litovel, Komenského ul., návrat  
v 15.30 hod. tamtéž.
cena: 160 Kč (v ceně je strava a jízdné). Termín uzávěrky přihlášek do pátku  
2. března! 
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.

• 6. března ▶ Maškarní karneval 
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Staroměstské náměstí, začátek v 15 hod. Vstup-
né je 30 Kč.
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 962, e-mail: weberova@ddmli-
tovel.cz.

• 7. března ▶ Krokodýlek Olomouc – akční dobrodružství o jarních 
prázdninách
Místo a čas srazu: 8.30 hod. v DDM Litovel, Komenského ul.
cena: 300 Kč – 3hodinový vstup, oběd, pedagogický dozor, doprava zdarma.
Termín uzávěrky přihlášek je do pondělí 5. března!
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.

• 8. března ▶ Výlet do Brna 
navštívíme pavilon Anthropos a minizoo v SVČ Lužánky.
Místo a čas srazu: nádraží ČD Litovel město v 6.15 hod. Ukončení je tamtéž  
v 16.17 hod.
cena za dítě je 700 Kč. zahrnuje dopravu, vstupné a stravu.
Termín uzávěrky přihlášek je do pátku 2. března!
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618. e-mail: p.so-
va@ddmlitovel.cz.

• 9. března ▶ Putování s bobrem za pokladem – prázdninová akce  
pro děti
Místo a čas: pátek 9. března v 8 hod. v budově DDM na Komenského ulici. 
cena: 300 Kč (zahrnuje bowling, oběd, pitný režim a odměny)
Termín uzávěrky přihlášek je do pátku 2. března!
Bližší informace na tel. 775 550  963 nebo j.cekelova@ddmlitovel.cz.

• 15. března ▶ Turnaj v bowlingu – na herní konzoli nintendo wii
Místo a čas: Klub mladých v 14.30 hod. (budova Městského klubu, vchod ze 
dvora od prodejny kol Rakola). Vstup je zdarma.
Termín uzávěrky přihlášek je v úterý 13. března (přihlašovat se lze v DDM na 
Komenského ulici, nebo přímo v Klubu mladých).                                                                                 
Bližší informace na tel. 775 550 963.

• 18. března ▶ Jarní karneval – soutěžní přehlídka tanečních kolektivů
Místo a čas: Velký sál záložny, 14 hod. cena: vstupné diváků a startovné tanečníků 
40 Kč. Bližší informace na tel. 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz. 

• 18. března ▶ Vynášení Morany 
V den Smrtné neděle, čtrnáct dnů před Velikonocemi, se v této malé vesničce 
zachovala po staletí lidová tradice, kdy dívky vynáší Moranu.    
Místo a čas: Hradečná u Bílé Lhoty, začátek ve 13 hod.
Bližší informace na tel. 775 550 962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz.

• 24. března ▶ Litovelské setkání chovatelů terarijních zvířat
Ověříte si své chovatelské znalosti a prožijete příjemné dopoledne s obyvateli 
terárií!
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ul., v 9 hod. Ukončení tamtéž  
ve 13 hod. Účastnický poplatek činí 20 Kč za osobu. Termín uzávěrky přihlášek 
je do pátku 23. března!
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz.

• 29. března ▶ Výlet do Zoo Hodonín

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

InzERcE

Společný výlet za zvířecími kamarády do zoo.
Místo a čas srazu: nádr. ČD Litovel město v 6.20 hod., návrat tamtéž v 16.17 hod. 
cena akce je 500 Kč, je v ní zahrnuta doprava a vstupné.
Termín uzávěrky přihlášek je do pátku 23. března!
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz.

I tento rok k nám zavítal p. Radek 
Chajda s programem Hravá věda. 
Všichni jsme se moc těšili. Prv-
ně jsme byli upozorněni na nové 
knížky, potom jsme se rozdělili do 
skupinek a začali s programem. 
První pokus byl se sifonem. Při 
dalším pokusu jsme si složili rohy 
u papírových čtverečků, položili je 
na hladinu vody v talíři a čekali. 
Složené rohy se začaly rozevírat 
jako leknín. Bylo to moc krásné. 
Pan Chajda nám ukázal i pokus 
s ohněm neboli Hořící pěna, ale 
předpokládám, že nikdo z nás ho 
doma v pokojíčku nebude zkou-
šet. Ještě jsme si naplnili láhev vo-
dou a dívali se přes ni. Smáli jsme 
se u toho, zkuste to, stojí to za to. 
Děkuji všem za krásnou hodinu.  
                    Emma Vepřeková, žákyně

Hravá věda s 5. B Kvalifikace na 
MČR v Litovli

Dne 17. břez-
na organizují 
Ma ž o r e t k y 
Linetbells Li-
tovel z. s. kva-
lifikační kolo 

MČR asociace CZ Majjoretes. 
Soutěžit se bude na hale ZŠ Ví-
tězná od 8.30 hod. po celý den. 
Uvidíte vystoupení jednotlivců  
i skupin s náčiním baton (hůl-
ka), pom pom i mix ve všech 
věkových kategoriích. 
Nejlepší z nejlepších postoupí 
na Mistrovství Moravy, které 
se bude konat 19. května v Olo-
mouci. 
Srdečně Vás zvou pořadatelé.                    

Mažoretky Linetbells
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Valerie Hladká – 100 let od narození choreografky a spoluzakladatelky   souboru Hanačka Litovel
Letos v únoru uplynulo 100 let 
od narození spoluzakladatelky 
a dlouholeté choreografky nejen 
našeho Folklorního souboru HA-
NAČKA Litovel, ale v minulosti  
i Hanáckého souboru písní a tan-
ců Hanačka Slatinice.

Paní Valerie Hladká se narodi-
la dne 7. 2. 1918 v Topolanech 
v rodině živnostníka – hostin-
ského. Dětství prožila v Olo-
mouci, kde navštěvovala základ-
ní školu a následně vystudovala 
rodinnou školu. 
Za velké podpory rodičů hod-
ně sportovala (cvičila, běhala, 
bruslila, jezdila na koni…) a na-
vštěvovala taneční kroužek Fr. 
Novotného v Olomouci, kde se 
naučila všechny moravské tan-
ce. Tím se dostala i k národopi-
su, což bylo dobrým předpokla-
dem pro její budoucí působení 
ve folkloru.
S manželem Břetislavem Hlad-
kým žila ve Slatinicích a měli  
2 děti – syna Milana a dce-
ru Dagmar. Syn dosud působí  
v muzice Hanačka Slatinice. 
Slatinický soubor byl založen  
v září r. 1945 – krátce po 2. svě-
tové válce s názvem „Krojovaná 
družina Mánesova sboru“. Díky 
tehdejšímu nadšení v něm po 
založení tančilo, hrálo a zpívalo 
neuvěřitelných 160 členů. Hned 
v roce 1946 při oslavách 1. vý-
ročí osvobození soubor vystu-
poval pro prezidenta Edvarda 
Beneše. Jeho manželce Haně 
Benešové věnoval hanácký kroj. 
To už soubor působil pod Soko-
lem jako „Taneční kroužek So-
kola Slatinice“, později existoval 
pod Osvětovou besedou jako 
„Hanácký soubor písní a tanců 
Hanačka Slatinice“.
Talent paní Hladké a její zkuše-
nosti z působení v olomouckém 
tanečním kroužku byly pro sou-
bor obrovským přínosem. 
Úspěšná vystoupení soubor 

brzy proslavila a o Hanačku se 
začal zajímat rozhlas i televize. 
Nahrávalo se pro Českoslo-
venský rozhlas Brno, Ostrava 
a Olomouc. Československá 
televize natočila s Hanačkou 
hned několik pořadů: „Hanácké 
kraslice“, „Z kraje Ječmínkova“, 
„Hanácká suita“, „Zemědělský 
magazín“, „Mánes“, „Zastave-
níčko v Olomouci“ a „Z mého 
kraje“. Soubor úspěšně vystu-
poval v republice i v zahraničí.  
V r. 1969 dostal pozvání na fes-
tivaly v Německu a Švýcarsku, 
kde v Lausanne obdržel 1. mís-
to za překrásné hanácké kroje. 
Dále cestoval do Polska, Jugo-
slávie a dalších zemí Evropy.  
V r. 1972 účinkoval na Světovém 
mezinárodním folkloristickém 
festivalu studentstva v Záhřebu.
V roce 1981 byl v Litovli tehdej-
ším SZK ROH Tesla Litovel za-
kládán folklorní soubor a o po-
moc byla požádána právě paní 
Valerie Hladká.
Proběhl nábor členů na litovel-
ském Gymnáziu Jana Opleta-
la, také byla zveřejněna výzva  
v místním Kulturním zpravo-
daji. Od podzimu začal nácvik 
prvních hanáckých tanců a zá-
roveň postupné pořizování no-
vých krojů a rekvizit. 
Nácvik tanců vedla paní Hladká  
a spolu s ní do Litovle dojíždělo 
i několik zkušených tanečníků 
ze Slatinic, kteří jí s nácvikem 
pomáhali. 

Shodou okolností měl v té době 
slatinický soubor značné exi-
stenční komplikace (finanční  
a především s doprovodnou 
hudbou), které vyvrcholily 
tím, že muzika soubor opustila  
a začala se věnovat samostatné 
činnosti. Muzika bez souboru 
existovat může, ale tanečníci bez 
muziky nikoliv. Ve Slatinicích se 
soubor rozpadl. Tanečníci, kte-
ří nechtěli s tancováním úplně 

skončit, přešli do Litovle a posí-
lili tak řady nově vzniklého Ha-
náckého souboru písní a tanců 
Hanačka Litovel. 
Vedoucím souboru byl Jan Ho-
linka a choreografkou Valerie 
Hladká – oba ze Slatinic. Soubor 
hudebně doprovázela litovelská 
Dechová hudba Haná, kterou 
vedl Oldřich Jakl. Činnost sou-
boru byla celkově zastřešována 
SZK ROH Tesla Litovel. Soubor 
měl 12 tanečních párů a lidové-
ho vypravěče. Následovala prv-
ní úspěšná vystoupení – nejprve  
v Litovli a okolí, později i v za-
hraničí. Soubor brzy vycestoval 
i s dechovkou na Slovensko do 
partnerského města Revúca, dále 
do tehdejší NDR a později na  
12denní zájezd do SSSR do Vol-
gogradu. 

Byla založena tradice litovel-
ských Hanáckých bálů, které pro 
velký zájem veřejnosti musely 
být v prvních letech pořádány 
vždy v pátek i v sobotu. 
V pozdějších letech vznikl i dět-
ský soubor, tehdy s názvem Mo-
ravěnka, který také nacvičoval 
choreografie paní Hladké. 
Paní Hladká aktivně pracova-
la se souborem až do r. 1996.  
Do svých 78 roků vedla nácviky 

na pravidel-
ných středeč-
ních zkouš-
kách souboru, 
př ipravovala 
choreograf ie 
j ednot l iv ých 
tanců i taneč-
ních pásem. 
Potom už si 
užívala zaslou-
ženého od-
počinku, ale 
nadále se jako 
vzácný host 
účastnila ně-

kterých litovelských Hanáckých 
bálů a především oslav výročí 
souboru. 
Po celou dobu velmi pečlivě 
dbala na přesné provedení ta-
nečních kroků v jednotlivých 
pásmech všemi tanečníky. Říká-
vala: „Jedna noha musí být jako 
druhá…“ A Cófavá (slavnostní 
hanácký tanec) – ta musela být 
„jako když se vlní lány obilí“. 
Také vždy přísně dbala na správ-
né nošení hanáckého kroje. Kroj 
musel být vždy vzorně naškro-
bený, vyžehlený a oblečený tak, 
jak má být. Žádná z nás si např. 
nedovolila vzít málo spodniček, 
vyjít v kroji bez šátku na hlavě 
nebo si snad vzít ke kroji něco, 
co k němu nepatřilo – např. ho-
dinky apod. Neváhala upozornit 
i kohokoliv cizího, pokud byl 
oblečený v kroji, ale neměl ho, 
jak se patří. Její slova máme do-
dnes v živé paměti. 
Ve Folklorním souboru HA-
NAČKA Litovel i nyní čerpáme 
z jejího díla a zkušeností. Její 
choreografie tanců a tanečních 
pásem nadále používáme. Často 
na ni hlavně při nácviku vzpo-
mínáme a ona nás jistě tam na-
hoře bedlivě sleduje. Snažíme se 
nadále co nejlépe dodržovat její 
zásady ohledně stylové „čistoty“ 
a nošení krojů a tyto zásady pře-
dávat dalším generacím v sou-
boru. 

Paní Hladká odešla z našeho 
světa dne 24. 8. 2004 ve věku  
86 roků. 
Celý život se věnovala folkloru. 
V našich tancích, které úspěš-
ně už 37 let předvádíme doma  
i v zahraničí, s námi zůstává  
i nyní, po 100 letech od jejího 
narození. 

Stanislava Kulatá
Folklorní soubor HANAČKA Litovel

www.hanacka-litovel.cz 
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Mateřské centrum Rybička
cHARITnÍ MATEŘSKÉ cEnTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
• středa 21. 3. od 8 do 17 hodin, čtvrtek 22. 3. od 8 do 10 hodin.
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovní-
ho vybavení apod., sezona jaro/léto. Bližší informace v Mc.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – MALBA KRASLIC VOSKEM
• středa 28. 3. 9–12 hodin.
Místo dopoledne s programem, pro děti i pro maminky. 
S sebou vyfouklá vajíčka.

V měsíci březnu je zrušeno středeční Dopoledne s programem.
V době jarních prázdnin MC zavřeno.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠUMPERK 
– INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ, 

INVESTICE  DO BUDOUCNOSTI 

Vyšší odborná škola v Šumperku nabízí tříleté denní studium 
v oboru vzdělání Informační technologie, vzdělávacím progra-
mu Multimediální internetové služby. Podmínkami přijetí jsou 
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a podání 
přihlášky. Výuka probíhá ve dvou obdobích – v zimním od září 
do prosince, v lednu je zkouškové období; v letním výuka pro-
bíhá od února do května a v červnu je opět zkouškové období. 
Odborná praxe v externích institucích je realizována ve druhém 
a třetím ročníku vždy jeden den v týdnu, v závěru studia je navíc 
stanovena čtyřtýdenní souvislá praxe u spolupracujících firem 
působících v oblasti informačních a komunikačních technolo-
gií a institucí jako jsou knihovny, místní základní školy (např. 
řešení školního informačního systému) a jiné. Studium je za-
končeno absolutoriem z anglického jazyka, odborných předmě-
tů a obhajoby absolventské práce. Absolvent nalezne uplatnění 
v dynamicky se rozvíjejícím sektoru informačních technolo-
gií – přímo ve firmách zaměřených na oblast IT, průmyslu, ale  
i v oblasti veřejné správy atd. jako webdesigner, samostatný 
správce aplikací, vedoucí pracovník internetového obchodu, 
nákupčí pro internet, multimédia a nová média, pracovník au-
diovize a marketingu, technický redaktor. Svět kolem nás rychle 
mění zejména informační technologie a budoucnost jim zcela 
určitě patří. Informační technologie na Vyšší odborné škole  
v Šumperku jsou investicí do vzdělání, která se určitě vyplatí.

InzERcE

Druhá várka Edisonů na Jungmance
Základní škola 
v Jungmannově 
ulici již podruhé 
hostila skupinu 
z a h r a n i č n í c h 
stážistů, studen-
tů vysokých škol, 
kteří celý týden 
pře d s t avov a l i 
žákům sebe a své 
rodné země. Vizí 
projektu Edison, 
řízeným orga-
nizací AIESEC, 
je tolerance a společné soužití 
s různými kulturami a národy 
na základě jejich porozumění  
a omezení předsudků a stereo-
typů, které si o lidech utváříme.  
A právě o to tady šlo.
Nejmladší Adelia, studentka 
cestovního ruchu, společně  
s Adizou, studentkou práv, před-
stavovaly nádhernou ostrovní 
Indonésii. Šokující překvapení, 
že hlavní město Jakarta je vlast-
ně jedním velkým nákupním 
centrem a má o pět milionů 
lidí víc než celá Česká republi-
ka, přebíjely nádherné obrázky  
a videa exotické přírody a života 
v ní. Dalším zástupcem asijské-
ho kontinentu byl Chen z Číny, 
budoucí inženýr, který nás pře-
svědčil o tom, jak krásná a roz-
manitá Čína může být. Jelikož je 
Čína tak zalidněná, přístup žáků 
ke vzdělání je úplně jiný než  
u našich dětí. Studovat každý 
den až do pozdních hodin, ko-
níčky rozvíjet jen o víkendu, 
makat a být nejlepším, nebo 
nikdy ničeho nedosáhneš – to 
by asi naši leniví žáčci ani nevy-
drželi. Studenti tam bývají tak 
unavení, že obědové přestávky 
většinou celé prospí.
Evropský kontinent zastupova-
la Elina, Ukrajinka mluvící pěti 
jazyky, jejíž prezentace uchva-
covala nádhernými starobylými 
hrady a přírodními krásami. 
Stát ležící nedaleko od nás má 
rozhodně co nabídnout. Georgi 
z Gruzie, student mezinárod-
ních vztahů, označil svou zemi 
za kolébku vína, jehož speciální 
technologie výroby se po staletí 
nezměnila, a vyzdvihl pohos-
tinnost lidí na venkově. Poprvé 
jsme uvítali i zástupce jihoame-
rického kontinentu, budoucí 
manažerku Doménicu z Peru. 
Ta nás lákala k návštěvě tajem-
ného inckého města Machu 
Picchu či jezera Titicaca a snaži-
la se nás přesvědčit, že jejich ku-
chyně je ta nej na světě. Ovšem  
o tom nás chtěli přesvědčit vlast-
ně všichni. 
Po loňských zkušenostech, kdy 

naši stážisté většinu odpolední-
ho volného času věnovali spí-
še odpočinku a spánku, jsme 
byli mile překvapeni zájmem 
o odpolední aktivity. Všichni 
si s nadšením zahráli bowling, 
někteří ho dokonce hráli úplně 
poprvé. Se zaujetím absolvova-
li prohlídku města s výkladem  
v angličtině, o který se postarali 
naši deváťáci, podařilo se nám 
vyjít i na vyhlídku na radnici. 
Jedno odpoledne jsme uspořá-
dali jakousi výtvarnou dílnu, 
kdy společně s žáky ve skupi-
nách kreslili „Ideální město“. 
Nutnost domluvit se na spo-
lečných názorech či aktivitách 
vedla všechny k dorozumívání 
se hlavně v anglickém jazyce, 
což bylo dalším cílem tohoto 
projektu.
Poslední odpoledne jsme strávili 
ve školní kuchyňce, kde se vaři-
la národní jídla a všichni si užili 
hodně srandy. Doménica popr-
vé loupala škrabkou brambory. 
Její zápas vypadal tak nebez-
pečně, že jsme ji po chvíli raději 
vystřídali. Chen se zase naopak 
pustil do válení listového těsta 
s takovou vervou, že přes něj 
bylo dokonce i vidět. Georgi se 
sám pustil do náročné přípravy 
gruzínského pokrmu a Elina do-
kázala svou výbornou orientaci 
v kuchyni. Všichni si nakonec 
pochutnali na českém štrúdlu  
a bramborákách. Pokrmy našich 
stážistů mohli žáci ochutnat na 
tzv. Global village, která sym-
bolicky uzavřela jejich pobyt na 
naší škole. 
Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem rodinám, které se ujaly 
našich stážistů a na celý týden 
jim poskytly nejen střechu nad 
hlavou, ale i vřelý a přátelský 
kousek domova. Přestože zá-
jem o ubytování zahraničních 
studentů byl zprvu téměř nu-
lový, všichni nakonec poznali, 
že nejen pro jejich děti je tato 
zkušenost k nezaplacení. Bude-
me se těšit na další pokračování 
projektu Edison na naší škole.       
                                        (-ZSJL- PS-)

Jungmanka na karnevale
Na Valentýnské odpoledne jsme 
rády přijaly pozvání dětí ze škol-
ní družiny z „vedlejší školy“ na 
tradiční maškarní karneval.  
V krásně vyzdobené velké jí-
delně s pódiem a společně se 
šaškem Vikym (tímto děkujeme 

agentuře Bavi a vychovatelkám 
ZŠ Vítězná) jsme strávily úžas-
né odpoledne se spoustou her, 
soutěží, tanečků a hlavně jsme si 
užily spoustu legrace.
(fotografie na str. 20 – pozn. red.)

děti ze ŠD Jungmannova
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Rozhovor s americkou lektorkou působící na Gymnáziu Jana Opletala
Možná jste v uplynulých mě-
sících měli pocit, že v super-
marketu, v restauraci či na 
nádraží slyšíte znít anglický 
jazyk. Nezdálo se vám to. Již 
sedm měsíců totiž v Litovli žije 
a pracuje lektorka ze Spojených 
států amerických, kterou sem 
„zavála“ účast ve FULBRIGH-
TOVĚ stipendijním programu. 
V krátkém rozhovoru jsme se jí 
zeptali na dosavadní zkušenosti 
s výukou v české škole i dojmy  
z pobytu v České republice.

JK: Můžete říct pár slov o sobě? 
Co je náplní vaší práce?
EBP: Jmenuji se Eleanor Bau-
de-Phillips. Pocházím z Bloo-
mingtonu v americkém státě 
Indiana a na univerzitě, kterou 
jsem dokončila v květnu 2017, 
jsem vystudovala obor anglická 
literatura. V Litovli pracuji na 
Gymnáziu Jana Opletala jako 
asistentka ve výuce anglického 
jazyka.

JK: Jakou prestiž má FULBRIG- 
HTŮV program ve Spojených stá-
tech?
EBP: Fulbrightův stipendijní 
program je považován za jeden 
z nejprestižnějších na světě. Ne-
dokázala jsem ani uvěřit tomu, 
že mne vybrali! 

JK: Jaké byly vaše první dojmy po 
příletu? Změnily se nějak za těch 
sedm měsíců vašeho pobytu?
EBP: Po příletu jsem několik 
dní strávila v Praze a velmi na 
mne zapůsobila její krása a his-

torie. Celá země má své kouzlo, 
a i když jsem si tady už zvykla, 
vždy mne znovu překvapí, jak je 
hezká. 

JK: Bydlíte v Litovli. Jak se vám 
tady líbí?
EBP: Moc! Je to malé a klidné 
město a je tady vynikající pivo. 
Líbí se mi také, že Olomouc 
není daleko, a když mám chuť, 
můžu se kdykoliv vypravit do 
většího města.

JK: Učíte na Gymnáziu Jana 
Opletala, co říkáte na školu?
EBP: Je úžasná. Můžu s jistotou 
tvrdit, že už nikdy nebudu pra-
covat na krásnějším místě. Škola 
je poměrně malá, a tak má dle 
mého názoru skvělou rodinnou 
atmosféru. 

JK: Jací jsou studenti?
EBP: Chytří a zajímaví – když je 
příležitost, ráda si s nimi v hodi-
nách jen tak povídám. 

JK: Jak pracujete se studenty  
v hodinách nebo kroužcích?
EBP: Hrajeme spoustu her za-
měřených na slovní zásobu! 
Jelikož mou specializací je an-
glický jazyk a vyrostla jsem  
v rodině učitelky anglického 
jazyka a spisovatele, skutečně 
mám ráda všechny slovní hry. 
Navíc si myslím, že se tak vy-
tvářejí podmínky pro zábavné 
a uvolněné používání jazyka. 
Také konverzujeme. Snažím se 
v hodinách vytvořit příjemnou 
atmosféru, protože vím, jak ne-

jistý se může cítit člověk, má-li 
hovořit cizím jazykem (přesto-
že si myslím, že studenti mluví 
lépe, než si sami o sobě myslí!).

JK: Mohla byste srovnat studium 
v České republice a ve Spojených 
státech?
EBP: Velkým rozdílem je, že 
studium tady je méně soutěživé. 
Jelikož studium na vysoké ško-
le je v Americe opravdu drahé, 
zejména na středních školách 
může vznikat velmi nezdravé 
prostředí s opravdu vysokými 
nároky na studenty, kteří pak 
spolu vzájemně soutěží. Jestli-
že je tím, co vás žene ke studiu, 
soutěž, škola ve vás může vy-
volávat úzkostné pocity a často  
i nechuť učit se. 

JK: V čem spatřujete největší roz-
díl mezi Čechy a Američany?
EBP: Často slýchávám, že Češi 
jsou zpočátku rezervovanější, 
ale nemyslím, že to platí beze 
zbytku. O Američanech si lidé 
vytvořili představu, že jsou 
hluční a nabití energií, a nejspíš 
je to do určité míry pravda, nic-
méně vše závisí (přirozeně) na 
osobnosti. 

JK: Jak trávíte svůj volný čas? 
Jaká zajímavá místa jste navštívi-
la v okolí Litovle, případně jinde 
v České republice?
EBP: Trávím hodně času pro-
cházkami, učím se vařit, hrát 
na kytaru, čtu, píšu a sleduju 
filmy. V Litovli jsem navštívila 
pivovar a zašla jsem si do růz-

ných restaurací i obchodů. A do 
Zlaté rybky, tam cvičím dvakrát 
týdně pilates! V České republi-
ce jsem procestovala řadu míst, 
protože navštěvuji jiné účastní-
ky FULBRIGHTOVA programu  
v jejich domovských městech. 
K mým nejoblíbenějším desti-
nacím patří Český ráj, kde jsem 
s přáteli podnikla túru v době, 
kdy listy na podzim měnily bar-
vu.

JK: Jaké je vaše oblíbené české 
jídlo? 
EBP: Větrník! Jsem velký ml-
soun a tento zákusek změnil 
můj život. 

JK: S koncem školního roku se 
vracíte do Států, jaké jsou vaše 
další plány?
EBP: Abych pravdu řekla, nej-
sem si tak úplně jistá, ale dou-
fám, že na to v příštích měsících 
přijdu.                               Jiří Kaňák

Férová čokoláda na pomoc
V rámci Ekoškoly jsme vloni 
vstoupili do projektu Menu pro 
změnu. Po tématu regionálních 
potravin a palmového oleje 
zpracováváme letos nově oblast 
fair trade potravin. Žáci Ekotý-
mu se tedy společně 
s pedagogy rozhodli 
zvýšit na škole pově-
domí o produkci čo-
kolády a podmínkách 
farmářů pěstujících 
kakaové boby. Během 
února proběhly v jed-
notlivých třídách na 
1. stupni další tema-
tické dny spojené se 
zodpovědnou spotře-
bou potravin. 
Čokoláda je nejoblíbenější  
a nejvíce konzumovaná cuk-
rovinka na světě. Často je však 
zahaleno tajemstvím, odkud po-
chází kakao, ze kterého se vyrá-

bí, a za jakých podmínek se pěs-
tuje. Žáci se během tematického 
dne s názvem Čokoška zabývali 
tím, odkud pochází čokoláda, 
jak se dostala do Evropy, jaké 
důsledky má pěstování kakaa  

a výroba čokolády a jak mohou do 
tématu vstoupit jako spotřebite-
lé. Děti se dozvěděly, že více než  
90% kakaa se pěstuje na malých 
rodinných farmách v Africe, La-

tinské Americe, Asii a že pěsto-
vání kakaovníků představuje ná-
ročnou a intenzivní ruční práci, 
za kterou pěstitelé nedostávají 
spravedlivou mzdu. Řešením je 
férový obchod, který jim dává 

možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných pod-
mínek a dává jim šanci 
na lepší život i vzdělání 
pro jejich děti. Žáky ba-
vilo zkoušet, jak se dá  
z kakaové hmoty vyliso-
vat kakaové máslo a ka-
kaový prášek, ochutnali 
a očichali kakaové boby  
a na závěr jsme si ve 
školní kuchyňce uvařili 
vlastní čokoládu. Děku-

jeme touto cestou Čokoládovně 
Troubelice za poskytnutí kaka-
ové hmoty a kakaových bobů, 
které byly k realizaci projektu 
potřeba.               Mgr. I. Smrčková

Pozvánky
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL S ŠAŠ-
KEM VIKYM
• sobota 3. 3. od 14 hod. Velký sál Zá-
ložny v Litovli. 

PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY
• sobota 3. 3. od 20 hod. Velký sál Zá-
ložny v Litovli. Hraje Fofrovanka.

SPOLEČENSKÝ PLES TJ TATRAN
• sobota 17. 3. od 20 hod. Velký sál Zá-
ložny v Litovli. Hraje Fofrovanka.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
• sobota 24. 3. od 14 hod., Sokolovna 
Unčovice. Vstupné dobrovolné.

FARMÁŘSKÉ TRHY
• sobota 7. 4. od 9 hod. ve Třech Dvorech. 
Prodej přísad, ovocných stromků, atd.
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Třiďme odpad, má to smysl 3: plast 
Historie plastu
Alexander Parkes a rok 1862 – 
toto jméno a datum jsou spo-
jovány s prvním vyrobeným 
plastem – tvarovatelným mate-
riálem z nitrátu celulózy. Tento 
plast se nazýval „parkesin“ a vy-
užíval se např. při výrobě před-
mětů do domácnosti. 
Širokému rozšíření plastů na-
pomohl Leo Baekeland, který 
roku 1909 objevil bakelit. Po  
1. světové válce se začaly vyrábět 

první vinylové plasty (PVC, po-
lystyren). V 30. letech minulého 
století započal prudký rozmach 
výzkumu i výroby většiny dal-
ších plastů, které se využívají 
dodnes. Do každodenního živo-
ta vstoupily plasty až po 2. světo-
vé válce jako náhrada klasických 
materiálů (dřevo, sklo...). 

Co do žluté popelnice patří?
Do kontejnerů na plasty patří 
fólie, sáčky, plastové tašky, se-

šlápnuté PET láhve, obaly 
od pracích, čisticích a kos-
metických přípravků, ke-
límky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balicí fólie od spo-
třebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plas-
tů. Pěnový polystyren zde  
můžeme dát také, ale v men-
ším množství. 

Co do žluté popelnice nepa-
tří?
Do žluté popelnice nepatří 
mastné obaly se zbytky potra-
vin nebo čisticích přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlaho-
vé krytiny, novodurové trubky 
či stavební polystyren. 

V popelnici průměrné české do-
mácnosti tvoří plasty ze všech 
odpadů nejvyšší podíl. Většina 
z tohoto odpadu jsou obaly od 
potravin a spotřebního zboží. Je 
vhodné je po použití řádně se-
šlápnout či zmáčknout, aby ne-
zabíraly moc místa. 

Recyklační značky
Recyklační značka plastů se 
obvykle skládá ze dvou částí – 
písmenného a číselného kódu, 
může být ještě doplněna grafic-
kým symbolem.
Písmenná část značky definuje 
zkratku oficiálního názvu plas-
tu. Číselný kód pak označuje,  
z jakého materiálu je daný obal 
vyroben. Jako grafický symbol 
najdete u plastů často černý troj-
úhelník s plnými šipkami = obal 
určený k recyklaci.

Víte, že...
• průměrná česká domácnost 
vytřídí za rok 28 kg plastu? 
• je v České republice přes  
118 tisíc nádob na plasty?
• je denně roztříděno 411 tun 
plastu na dotřiďovacích linkách?
• nejběžnějším produktem recy-
klace plastů je tzv. regranulát, což 

je vstupní surovina pro výrobu 
nových plastů? Má tvar malých 
peciček. 
• z vytříděných PET lahví se vyrá-
bějí technická či textilní vlákna? 
A z nich pak koberce nebo odě-
vy, případně nové lahve. 
• svozový vůz má v sobě lis, který 
objem plastového odpadu zmen-
ší ještě přibližně šestkrát?
• ve stavebnictví se plast používá 
např. k výrobě plotů z recyklova-
ného plastu? Nejdelší most po-
stavený z recyklovaných materiá-
lů je ve skotském Peeblesshire. Je 
dlouhý 30 metrů a byl postaven 
z 50 tun recyklovaných plasto-
vých lahví.                                   red.
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Vyznáte se v cizích slovech? 
1. Co je to ostrakizace?
a) vyloučení, vypovězení ze sku- 
     piny
b) přijetí do skupiny
c) snaha zmařit něčí jednání
d) rozbor na dílčí části

2. Kdo je to doyen?
a) tragická postava
b) pohádkový skřítek
c) nejstarší člen nějaké skupiny
d) postava z řecké mytologie

3. Co je to mandala?
a) hudební nástroj
b) symbolický útvar v buddhis- 

    mu – magický kruh
c) sladká omáčka
d) druh horniny

4. Co je to interpelace?
a) chemický proces používaný 
při výrobě umělých plastů
b) dotaz poslance členům vlády 
se žádostí o vysvětlení věci
c) technika používaná ve výtvar-
ném umění
d) sjednocení různých závazků  
v jeden celek

5. Co je floskule?
a) ryba žíjící v Mrtvém  moři
b) druh těstoviny
c) ovoce pěstované v Indii
d) fráze bez obsahu, naučené 
věty nebo slovní obraty

6. Co znamená „non plus ultra“?
a) nepřekonatelný 
b) jeden z mnoha
c) není nic lepšího nad to
d) stereotypní – jako všichni

7. Kdo je kverulant?
a) člověk, který nemá z ničeho  
     radost
b) člověk, který si neustále stě- 
      žuje
c) člověk, který nemá rád změny
d) člověk, který nemá vlastní  
     názor

8. Co je to tanatofobie?
a) strach z hluku
b) strach ze samoty
c) strach z pavouků
d) strach ze smrti

9. Co je to fabulace?
a) vymýšlení příběhů
b) vymezení
c) souvislost, návaznost 
d) slovo neexistuje

10. Co je to revokace?
a) znovupřijetí rozhodnutí
b) svolání schůze
c) zrušení dřívějšího rozhodnutí
d) odvolání

11. Pokud někoho nebo něco 
označíte za ostentativní, zname-
ná to:
a) rušivý
b) nápadný, vyzývavý
c) společensky nepřijatelný
d) bez názoru

12. Kdo je cholerik? 
a) člověk vznětlivý
b) člověk optimistický
c) stálý ve svých názorech a ži- 
     votních hodnotách
d) člověk, který je rád středem 
     pozornosti

Podmínky soutěže:
Správně vyplněnou soutěž odstřihněte nebo správné odpovědi přepište na papír a odevzdejte na podatelně MěÚ Litovel. Připište k tomu 
své jméno, adresu a kontaktní údaje – telefon nebo e-mailovou adresu. Odpovědi je možné zasílat také na e-mail: litovelskenoviny@
mestolitovel.cz. Výhru získají dva z Vás, kteří odevzdají správné odpovědi v termínu konání soutěže. Soutěž probíhá od 1. 3. do 20. 3. Vý-
herce bude oznámen v příštím vydání Litovelských novin. Výhra bude k vyzvednutí po uveřejnění jmen v redakci novin na MěÚ Litovel. 

Soutěž o zahradní balíček 
DVA z Vás získají zahradní balíček

   ZDARMA!

Zahrádkářův rok aneb co musíme udělat na zahrádce v březnu 
Zimní období pomalu předává 
vládu měsícům jarním a nám, za-
hrádkářům, nastávají pomalu ale 
jistě perné časy. Sluníčko se nám 
ukazuje čím dál častěji a drží se 
na obloze také čím dál déle, mír-
ně se otepluje – to vše je před-
zvěst jara, na které se tak všichni 
těšíme. Takže hurá do práce! 

• Naši pozornost si v tomto ob-
dobí zaslouží růže. Ty potřebují 
zastřihnout dříve, než se ukáží 
nové výhony. Růže je nutné oře-
zat až na nejspodnější větvení. 
Cílem tohoto řezu je rostlinu 
sesadit tak, aby měla stále mladé 
nové výhony ve výšce asi 50 cm 

nad zemí. Zabráníme tak tloust-
nutí starých stonků, které jsou 
nevzhledné. Z růží také odstra-
ňujeme chvojí, které je chránilo 
přes zimu proti mrazům. Dle 
počasí také dokončujeme výsad-
bu nových sazenic. 
• Je čas ostříhat okrasné traviny 
na záhonech nebo třeba rákos 
v okolí jezírek. 
Suchá stébla Vám 
pak mohou po-
sloužit při vyrá-
bění jarních de-
korací. 
• Začátkem mě-
síce je poslední 
vhodný termín 
pro výsev semen paprik a bro-
kolice pro předpěstování saze-
nic. 
• Do poloviny měsíce je třeba do 
květináčků, kelímků či výsev-
ních misek za okno vysít semín-
ka rajčat. Již vzešlé rostlinky je 
třeba po vytvoření prvních dvou 
až pěti lístků přepichovat.
• Do pařeniště či fóliovníku je za 
příznivých podmínek možné již 
v březnu vysévat karotku, ředk-
vičku, bazalku a sázet předpěs-

tovaný raný salát.
• Vysazovat již můžete cibuli sa-
zečku a česnek.
• V březnu je vhodné předpěs-
tovat si sazeničky letniček, které 
mají delší vegetační dobu (např. 
afrikán, astry, gazánie či hvoz-
dík). 
• Jestliže máte na zahradě jezírko 

a teplota vzduchu 
se pohybuje okolo 
7 °C, tak se ryby  
v něm již probou-
zí. Můžete je tak 
pomalu začít kr-
mit, ale mnohem 
menšími dávkami 
a ve větších roze-

stupech nežli v létě. Pravidel-
nější přísun potravy budou po-
třebovat, jakmile teplota vody 
trvale stoupne nad 10 °C.
• Nakypřené záhony s trvalkami 
lze v průběhu března, kdy je zem 
již trochu prohřátá, ale stále ješ-
tě vlhká, pokrýt mulčem.
• Je potřeba zkontrolovat jahod-
ník. Odstraňte všechny suché  
a poškozené listy, půdu kolem 
nakypřete, můžete také přihno-
jit. 

• V březnu můžete vysazovat 
ovocné stromy a keře. 
• Kdo z Vás pěstuje mečíky, tak si 
může jejich hlízy v druhé polovině 
měsíce nechat v teple narašit.
• Máte doma nádrže na vodu, kte-
rou v létě využíváte na zalévání? 
Nezapomeňte je zkontrolovat, zda 
neprotékají a případně je opravit.    
                                                             red.

Březnové pranostiky
Březen bez vody - 
duben bez trávy.

Suchý březen, studený duben, 
mokrý máj - bude v stodole ráj.

Březen - za kamna vlezem.

Panská láska, ženská chuť 
a březnové počasí nejsou stálé.

Může být i více správných odpovědí!
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