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Již 16. ročník festivalu Hanácké Benátky se konal v sobotu 9. června. Program byl již od samého začátku v 10 hodin opravdu nabitý. 
Dopoledne byla hlavní scéna věnována dětem, které se bavily a soutěžily spolu s Tomem a Jerrym. Na vedlejší scéně pak postupně vy-

stupovaly během celého dne Linetbells Minikadetky, TS Kaster, Golden Bees, Dangerous Bees, Happy Bees, Show Dance Trips, Caramba 
a Linetbells Kadetky. V pravé poledne popřáli Hanáckým Benátkám krásné počasí a mnoho návštěvníků ředitelka Městského klubu  
Bc. Hana Neumanová, pan starosta Ing. Zdeněk Potužák a radní města MUDr. Alena Šromová. Postupně se na hlavní scéně vystřídali 
tito účinkující: kapela Nebe, zpěvák Adam Mišík, kapela Tublatanka, kapela Arrhythmia, zpěvačka Anna K. a kapela O5 a Radeček. 

Tečku za krásným kulturním dnem udělal ohňostroj. 
Hanácké Benátky ale nejsou jen o hudebních vystoupeních. Během dne probíhal také bohatý doprovodný program – na své si tak přišli 
opravdu všechny věkové kategorie. Mohli jste využít plaveb na lodičkách po Nečízu, osvěžit se v horkém dni na přírodním koupacím 
biotopu, vystoupit na radniční věž a vidět tak netradičně hudební vystoupení shora. Otevřeno bylo Muzeum Litovel, kde jste si mohli 
prohlédnout právě probíhající výstavu Loutky či v TIC výstavu Vyšívaných kuchařek a keramiky. V parku Míru a před Muzeem pro-
bíhaly až do večerních hodin farmářské trhy. Vyřádit se zde mohly i děti – hopsadla pony, soutěže, prolézačky, vláček, dopravní hřiště, 

výtvarná dílna, pohádky divadla SemTamFór – měly tedy z čeho vybírat. 
Hanácké Benátky roku 2018 jsou tedy za námi a již teď se těšíme na další, 17. ročník!

Foto: Vladimír Urban

Hudba a dobrá zábava
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Hodnocení projektu Intenzifikace třídění odpadů  
S panem místostarostou Vikto-
rem Kohoutem jsme si povídali 
o projektu Intenzifikace třídění 
odpadů. Zhodnocení, co se poda-
řilo, v čem spatřuje rezervy a jak 
to vidí do budoucna, si můžete 
přečíst v tomto rozhovoru. 

LN: Intenzifikace třídění odpadů 
v Litovli započala před 2 lety. Jak 
hodnotíte, co se týče třídění od-
padů, tyto roky? 
VK: Na začátku jsme vysvětlo-
vali občanům o co vlastně pů-
jde. Pořádaly se veřejné schůze 
a zároveň probíhala příprava  
k využití výzvy z Operačního 
programu život. prostředí na 
pořízení nádob. Šlo o to, aby ob-
čané měli co nejlepší podmínky 
k tomu, aby ještě více třídili, než 
tomu bylo dosud. V první fázi se 
rozdalo přes 2 500 očipovaných 
nádob na papír a plast a přes  
2 500 tašek na třídění. Vše bylo 
téměř celé hrazeno z dotace. Mi-
nulý rok se podařilo v projektu 
pokračovat a získali jsme dotaci 
na bio nádoby, o které je velký 
zájem. Občanům patří veliké 
díky za to, že se dobrovolně za-
pojili do této aktivity a my tak 
nemusíme poplatky zvyšovat. 
Výsledky ale začínají být pa-
trné až tento rok. Odměna za 
množství vytříděného odpadu 
od EKO-KOMu byla v r. 2017  
o 400 tis. větší než v r. 2016. Letos 
to vypadá na dvojnásobek. Pár 
čísel: v r. 2017 od ledna do květ-
na se vytřídilo 68 t plastu, letos 
92 t. Papíru v r. 2017 za stejné 
období 74 t. Letos podobně. Co 
se ale hlavně daří, tak snižovat 
objem komunálního odpadu –  
v r. 2017 v období leden až 
květen bylo tohoto odpadu  
675 t a letos za stejné období jen  
607 t. Problém je ale v tom, že 
některým lidem, kteří pocti-
vě třídí, zmizel téměř všechen 
komunální odpad a je jim líto 
prázdné popelnice. Tak ji napl-
ní bioodpadem a vším, co tam 
nepatří. Potenciál vidím právě  
i v bio nádobách. Za skládková-
ní bioodpadu se totiž platí mno-
honásobně méně než za komu-
nální odpad. 

LN: Co se v rámci třídění daří,  
v čem naopak spatřujete rezervy? 

VK: Daří se to, že 80 % domác-
ností se zapojilo do systému  
a výsledky začínají být dob-
ré. Nedaří se to, co nemůžeme 
ovlivnit, a to je neustále měnící 
se trh s odpady. Před dvěma lety 
jsme za plast dostávali finance  
a nyní hlavně kvůli Číně, kam se 
podstatná část vyvážela, pení-
ze platíme. Rezervy máme také  
u sídlišť – sice postupně dáváme  
velké nádoby na bioodpad i tam, 
ale někteří občané prostě i tak 
třídit nebudou. Problém je také 
s nedostatkem místa na kontej-
nery. Rádi bychom dodali další 
nádoby, ale není kam. Je to však 
možná i zbytečné, kdyby lidé 
na sídlištích obaly více mačkali, 
tak by se tam vlezlo jednou tolik  
a popelnice by vystačily.    

LN: 17. května jste obdrželi kera-
mickou popelnici za odpadářský 

počin. V konkurenci měst jako 
Olomouc, Zábřeh nebo Uničov 
tuto cenu obdržela právě Litovel. 
Čím si zisk této ceny vysvětlujete 
a co to pro Vás znamená?
VK: Znamená to pouze dobrý 
pocit, že má práce smysl, ale oce-
nění si zaslouží všichni občané.  
Je to také tím, že se nám podaři-
lo celý systém rozjet velkoplošně 
a ne jen pilotně. Některá města 
nejprve zkouší třeba jen dvě uli-
ce nebo vesnici a pak teprve do 
toho jdou plošně, ale to už skrze 
dotace může být pozdě. My do 
toho šli hned naplno. Mohlo 
se stát, že si nádoby vezme pár 
lidí, 4 500 nádob nám zůstane  

a problémy s dotací jsou na cestě. 
Celému projektu jsem věnoval 
hodně energie i osobního času.
Ocenění se týká i v souvislosti  
s hotovou přípravou budoucí re-
alizace nového sběrného dvoru  
v hodnotě 25 mil. Kč, kde kaž-
dým dnem budeme podávat žá-
dost o dotaci. Během poslední-
ho roku se k nám jezdí dívat na 
náš systém zástupci měst z celé 
republiky, řada měst začíná řešit 
odpady podobným způsobem 
jako my. Litovel je dávána na 
nejrůznějších seminářích jako 
příklad přesto, že projekt ještě 
není u konce.    

LN: Má Litovel ještě co v rám-
ci třídění zlepšovat? Kam by se 
mohla posunout? A hlavně, jak 
budete dále občany k třídění mo-
tivovat?  
VK: Černé svědomí mám, že 

se nám zatím nepovedlo zavést 
motivační prvky. Nemůžeme 
slibovat lidem něco, co nevíte, 
jak půjde. Nastínili jsme před-
stavu, ale trvá to déle, než jsem 
si myslel. Projekt je neustále ote-
vřený. Úspěch je, že nemusíme 
zatím zdražovat, že lidé dostali 
nádoby zdarma a samotný eko-
logický efekt. Litovel bude při-
pravena na r. 2024, kdy dojde  
k výraznému zákazu skládková-
ní a na skládky půjde opravdu 
jen to, co se vytřídit nedá. Před-
stava, že od r. 2024 se bude vozit 
komunální odpad do nejbližší 
spalovny v Rakousku nebo Pol-
sku, jelikož v Brně kapacitně ne-

bude stačit, je ekonomicky děsi-
vá. Ani Olomoucký kraj a stát si 
neví zatím rady – přitom si tento 
zákon vymyslela samotná Česká 
republika a ne Evropská unie. 
Výrazně nás zatěžuje stav sběr-
ného dvora. Ten je měsíčně do-
tován částkou 300 tis. Kontej-
nery se musí vícekrát odvážet, 
jelikož prostor dvora je opravdu 
malý. 
Jak už jsem říkal, tak v bytových 
domech se třídění nedaří tak, jak 
by mělo. Pokud se do budouc-
na zavede motivační prvek, tak  
i pro bytové domy, ale to bude 
na důvěře. Občané bydlící  
v rodinných domech mají popel-
nice očipované a během prázd-
nin dojde k poslední etapě, a to 
očipování popelnic na komu-
nální odpad. Až tehdy se pozná  
a může vyhodnotit jednoduchou 
matematikou jak a kdo třídí. 
Může se tak nastavit nějaký mo-
tivační prvek (např. kdo netřídí, 
tak bude mít cenu za komunální 
odpad vyšší). Pořád město dotuje 
odpady částkou kolem 2 mil. Kč.     

LN: Máte nějaký vzkaz pro občany 
Litovle a místních částí?
VK: Chci tímto poděkovat Za-
stupitelstvu města  Litovle za to, 
že dalo projektu zelenou, a všem 
obyvatelům, kteří se do projektu 
zapojili. Občané, zvykli jste si na 
pravidelné svozy, udělali doma 
místo na nádoby. Pochopili jste, 
že to děláte hlavně pro sebe, pro 
přírodu i peněženku. Díky Vám se 
naše město a vesnice umísťují na 
počet obyvatel mezi nejúspěšnější 
města a obce v Olomouckém kraji. 
Závěrem chci říci, že kdo ješ-
tě nemá nádoby na plast, papír  
i bio, tak si je může na Městském 
úřadě vyzvednout.                    red.



Z Litovle a okolí
∙ Dle Indexu kvality života, který 
sestavil projekt Obce v datech, se 
Litovel umístila v Olomouckém kraji 
na 2. místě. První byla Olomouc.  
V celkovém hodnocení 206 obcí  
s rozšířenou působností se Litovel 
umístila na 65. místě. Partnerem 
tohoto projektu je poradenská a au-
ditorská společnost Deloitte.
Index porovnává veřejně dostupná 
data v oblasti zdraví, materiálních 
podmínek a vztahů mezi lidmi, 
zahrnuje celkem 29 ukazatelů vy-
jadřujících úroveň zdraví, prostředí, 
dostupnosti zdravotní péče, práce, 
bydlení, vzdělání či dostatečnost 
služeb.
∙ Přístavbu výtahu na Záložně 
dokončí firma LIFTMONT CZ s.r.o.  
z Olomouce, zahájení prací se před-
pokládá koncem června a dokon-
čené dílo by mělo být předáno do 
konce září.
∙ Pavlínský most by měl být v čer-
venci již zdemolován a budou 
probíhat práce na pilotách a žele-
zobetonové monolitické mostovce 
nového mostu.  
∙ Dokončení prací na K. Sedláka je 
plánováno na 15. července.           red.
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Městská televize

on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázd-
ninové měsíce, stejně jako v minulých 
letech, INFOkanál nebude v červenci  
a srpnu vysílat aktuality v nových relacích.  
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem 
pravidelným i nepravidelným divákům, pře-
jeme příjemnou dovolenou a po prázdninách  
v září na shledanou u nové premiéry. Litovel-
ský INFOkanál (městské televizní vysílání) po 
přechodu kabelové TV sítě společnosti UPC   
v Litovli na čistě digitální vysílání opustil po   
24 letech kabelovou TV a tudíž již není v rámci 
programu Regiony+ INFOkanál přístupný. Na-
dále bude vysílání šířeno výhradně prostřed-
nictvím aplikace YouTube. Jednotlivé příspěvky 
místní videokroniky, a od ledna 2015 celá 
vysílání, jsou volně ke stažení na webu města 
(viz. odkazy výše) resp. přímo na YouTube po 
zadání kanálu „Litovel.eu“. Ten je přístupný 
on-line i na všech SMART televizorech. Připo-
mínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou 
kritiku týkající se vysílání resp. informace  
o kulturních, sportovních i jiných nekomerč-
ních akcích, událostech a zajímavostech, které 
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: hlavinka@
mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpoz-
ději týden před uvedením premiéry.

Senior taxi funguje již měsíc
První červnový týden byl věno-
ván rozdávání průkazek, které 
Vás, občany, opravňují k využí-
vání služeb Senior taxi. Během 
tohoto týdne bylo vydáno přes 
120 průkazek, které již máte 
všichni u sebe a můžete tak 
službu již využívat. Ti z Vás, kte-
ří jste si průkazku nestihli vy-

řídit, tak můžete učinit kdykoli  
v úřední dny Městského úřa-
du Litovel (pondělí a středa 
7–11.30 hod., 12–17 hod.) na 

Kniha Litovel – velké dějiny města vyjde v září 
Město Litovel bude mít v září 
dokončenu obsáhlou dvoudíl-
nou publikaci (přes 700 stran) 
v reprezentativním provedení, 
kterou si zadalo ke zpracování 
u Univerzity Palackého v Olo-
mouci.
V prosinci 2014 podepsali sta-
rosta města Litovel Ing. Zdeněk 
Potužák a rektor Univerzity Pa-
lackého v Olomouci prof. Mgr. 
Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., 
smlouvu o vydání odborné pu-
blikace Litovel – Velké dějiny 
města. Vedoucím početného 
autorského týmu byl jmenován 
doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., 
z Katedry historie Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého. 
Mezi spoluautory díla je celá 
řada olomouckých historiků, 
nejen z řad současných či eme-
ritních pracovníků univerzity, 
ale i odborníci z oborů archeo-
logie, archivnictví a muzejnic-
tví, zejména ze Státního okres-
ního archivu v Olomouci, ale  
i dalších odborných pracovišť.
Postup prací v průběhu téměř 
čtyř let byl korigován redakční 

radou projektu Litovel – vel-
ké dějiny města (předseda doc. 
PhDr. Karel Konečný, CSc.)  
a členy kontrolní rady složené ze 
zástupců města Litovel (starosta 
Ing. Zdeněk Potužák, PhDr. Ví-
tězslav Kollmann, Mgr. Robert 
Najman, Mgr. Ivana Kubíčková 
a Ing. Jaromír Kolář). Záru-
kou kvality tohoto mimořádně 
rozsáhlého díla jak v textové, 
tak ikonografické podobě, jsou 
kromě významných autorů  
i recenzenti: doc. PhDr. Franti-
šek Čapka, CSc., z Masarykovy 
univerzity v Brně a prof. PhDr. 
Ivo Barteček, CSc., z Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Publikace bude vynikat – vedle 
podrobného výkladového textu 
od nejstarších dob až do součas-
nosti – svou výpravností a bo-
hatým obrazovým materiálem. 
Dílo se opírá o rozsáhlý pra-
menný, zejména archivní mate-
riál, ale čerpá i z mnoha dalších 
relevantních zdrojů. Chronolo-
gicky zachycuje historii města 
od nejstarších dob (na základě 

archeologických výzkumů) až 
po současnost. Detailně popi-
suje život města a jeho obyvatel 
a všechny události, které jejich 
životy ovlivnily napříč dějinný-
mi érami. První svazek obsahuje 
výklad dějin Litovle od nejstar-
ších období až do konce první 
světové války a tím i zániku ra-
kousko-uherské monarchie, je-
jíž byly české země do roku 1918 
součástí. Ve druhém svazku je 
věnována detailní pozornost 
událostem 20. století (od vzniku 
Československé republiky v roce 
1918 do současnosti, čili až na 
počátek 21. století). Do mnoha 
detailů je popsán život v Litovli 
zejména ve druhé pol. 20. stole-
tí. Poslední kapitola publikace 
pak ve stručnosti představuje 
jednotlivé přidružené obce měs-
ta Litovel. Text je opatřen roz-
sáhlým poznámkovým apará-
tem pod čarou na každé stránce. 
Dílo má tedy všechny atributy 
odborné historické práce.

Kniha je na konci druhého svaz-
ku doplněna o cenný přílohový 

materiál. Zejména je to v podsta-
tě vyčerpávající seznam pramenů  
a literatury, vztahující se k Litovli, 
který vyhotovil PhDr. Vítězslav 
Kollmann, jenž rovněž poskytl vý-
raznou část rozsáhlého fotografic-
kého materiálu k časovému úseku 
dějin Litovle od konce 19. století 
až do dnešní současnosti. Dílo 
je dále opatřeno cizojazyčnými 
resumé – v angličtině, němčině, 
ruštině a polštině. V neposlední 
řadě je kniha vybavena jmenným 
rejstříkem.
Redakční zpracování a vlastní 
„výroba“ knihy probíhala ve Vy-
davatelství Univerzity Palacké-
ho. Odpovědnou redaktorkou 
díla je Mgr. Kristýna Bátorová  
a grafické stránce knihy se věnova-
la Ivana Perůtková.
Tyto dvousvazkové dějiny měs-
ta Litovle, pokud jde o roz-
sah, doprovodný materiál, 
množství obrazových příloh  
a reprezentativnost celého vyhoto-
vení, nemají v dosavadní produkci 
k dějinám měst v širším regionu 
konkurenci. 

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Objednání Senior taxi 
na tel. čísle: 

773 140 142 

Objednávání jeden den  
předem, v den jízdy min. 

hodinu předem.
Služba funguje pondělí–pátek.

Počet jízd: 5x za měsíc, jízdné je 
jednosměrné. Cena: 20 Kč

Odboru sociálním a správním, 
žádosti vyřizuje Bc. Eva Vyrou-
balová. Je potřeba u sebe mít 
platný občanský průkaz. Vyří-
zení průkazky je bezplatné.   
Držitelem průkazky se může 
stát každý občan, který má hlá-
šený trvalý pobyt v Litovli nebo 
místní části a dosáhl věku 65 let, 
nebo je držitelem průkazu ZP, 
ZTP nebo ZTP/PP.                  red.
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Antikvariát v Litovli
Možná jste si už všimli, že máme v Litovli novou prodejnu. Po 
zralé úvaze, kdy jsem zvažoval, jestli ve stávajícím knihkupectví 
na náměstí Přemysla Otakara zachovat i antikvariát, jsem dospěl 
k faktu, že za podmínek, které se díky vám a vaší chuti mě zásobit 
velkým kvantem starších a použitých knih a časopisů, nelze na 
jednom místě provozovat oboje. Díky ochotě PhDr. Kollmanna 
jsem tedy v jeho prostorách bývalého Svatebního servisu otevřel 
takový malý a doufám, že i hezký antikvariátek, kde si můžete 
vše osahat, prohrabat a v tom nejlepším případě i zakoupit. Mož-
ná víte, že provozuji i antikvární e-shop: www.antikvariat-atlas.
cz, kde můžete vybírat z asi 45 000 knih a časopisů, pohlednic  
a gramodesek. Dalších asi 6 000 titulů vás čeká v kamenné pro-
dejně na Palackého ulici 792. Zde probíhá pouze prodej, výkup 
provádím stále v knihkupectví na náměstí.
Přijďte, možná se vám něco bude hodit. Kromě knih jsou zde  
i drobnosti pro potěšení, obrázky – originály, gramodesky a ča-
sopisy. Přibudou i modely vojenské techniky. A když si nic nevy-
berete, možná se pár věciček i zbavíte. Vykupujeme i prodáváme 
za velmi dobré ceny, které ani zdaleka nedosahují přemrštěných 
částek, které jsou obvyklé v širokém i vzdáleném okolí.
Těšíme se na vás!

Petr Linduška a Dušan Uhlár, Antikvariát Litovel s.r.o.

INZERCE

Místní akční plán vzdělávání pro  ORP Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Od 1. 1. 2018 MAS Moravská 
cesta, z.s. realizuje projekt s ná-
zvem Místní akční plán (MAP) 
vzdělávání pro ORP (obec s roz-
šířenou působností) Litovel II, 
který navazuje na již předchozí 
realizovaný projekt MAP pro 
ORP Litovel. Ten byl ukončen 
k 31. 12. 2017. Změnou oproti 
předchozímu projektu je zejmé-
na rozšíření území. V rámci no-
vého projektu MAP II se k úze-
mí ORP Litovel připojily také 
některé obce z území ORP Olo-
mouc, které jsou součástí míst-
ní akční skupiny MAS Morav-
ská cesta. Jsou to obce Příkazy, 
Horka nad Moravou, Štěpánov, 
Skrbeň, Křelov-Břuchotín a Li-
boš. Projekt MAP je zaměřen na 
rozvoj kvalitního a rovnocenné-
ho vzdělávání v území, které je 
podporováno jak na úrovni ma-
teřských škol, základních škol 
či uměleckých škol, tak také na 
úrovni subjektů neformálního  
a zájmového vzdělávání. Smys-
lem projektu je všechny tyto ro-
viny propojit a podpořit jejich 
spolupráci, včetně podpory spo-
lupráce s jejich zřizovateli. 

Poohléd-
něme se 
za první 
e t a p o u 
realizace tohoto projektu. Do 
projektu je oficiálně zapojeno 
celkem 28 mateřských či zá-
kladních škol a jedna základní 
umělecká škola. Od ledna do 
června 2018 se konala celkem 
dvě setkání zástupců školských 
zařízení zapojených do projek-
tu, byl sestaven Řídící výbor 
MAP, který je jeho hlavním roz-
hodovacím orgánem a proběhla 
také dvě kola pracovních skupin 
projektu. Od nového školní-
ho roku, čili od září 2018, jsou  
v projektu plánovány v rámci 
implementačních aktivit exkur-
ze za vzděláváním, prožitkové 
programy pro děti se zaměře-
ním na podporu gramotností, 
akce pro rodiče a děti a spousta 
dalších zajímavých aktivit.
Veškeré informace o projektu  
a jeho výstupy jsou zveřejňová-
ny na webových stránkách MAS 
Moravská cesta, z.s. pod záložkou 
MAP II (www.moravska-cesta.cz) 
a na facebookovém profilu Místní 
akční plán vzdělávání pro ORP 
Litovel II. Mgr. Barbora Koutná  
                    MAS Moravská cesta, z.s.

Stíny Litovelska
Povedená dvojice
Dne 19. května se v 11.30 hod. do-
stavil na služebnu Městské policie 
muž, který oznámil, že byl svědkem 
toho, jak posádka osobního automo-
bilu vyhodila za jízdy z vozidla psa.  
K události došlo u nadjezdu v místní 
části Tři Dvory. Muž psa naložil do 
auta a společně s registrační značkou 
vozidla jej přivezl strážníkům. Pes 
nebyl zraněn, a tak byl umístěn do 
záchytného kotce. Bylo provedeno 
šetření a zjištěna totožnost posád-
ky. Jednalo se o dva muže. Případ 
byl předán k projednání správnímu 
orgánu.

Rušení nočního klidu
V sobotu 26. května v 23.30 hod. 
přijala hlídka Městské policie te-
lefonické oznámení, že v Litovli, 
místní části Nasobůrky, v prostoru 
za restaurací, je rušen noční klid. 
Strážníci se dostavili na místo, kde 
nalezli skupinu halekajících mladí-
ků. „Chtěli jsme si zazpívat, tak co“, 
byl jejich argument. „No nic, jenom 
že je skoro půlnoc a ostatní chtějí 
spát“, odpověděli strážníci. Mladíci 
to uznali a byl klid. Nebylo třeba věc 
dále řešit. Hned v pondělí dorazila  
k vedení města stížnost od oznamo-
vatele na liknavý přístup strážníků. 
To snad ne. Stále platí, že o sankci 
za přestupek rozhoduje strážník, ne 
oznamovatel. 

Povedený vnouček
V pátek 8. června v odpoledních ho-
dinách oznámila paní ze Savína, že je 
neustále vystavena schválnostem od 
svého vnuka. Ten ke své babičce při-
chází nepozván, bere jí finanční ho-
tovost a různým způsobem ničí nebo 
poškozuje vybavení domu a zahrady. 
22letého vnoučka se na místě nepo-
dařilo zastihnout, případ byl předán  
k projednání přestupkové komisi.

Super spolupráce
V neděli 10. června odpoledne ozná-
mil strážníkům pozorný občan, že 
právě viděl, jak na hřišti u ZŠ Jung-
mannova nějaký mladík rozbil skle-
nici. Strážníci přijeli na místo, mla-
díka zadrželi a věc s ním začali řešit. 
Při zjišťování totožnosti se ukázalo, 
že jde o osobu, po které pátrá Policie 
ČR. Mladík byl policistům na místě 
předán k dalšímu šetření. 

Kradou se i popelnice
V pondělí 11. června v 10.30 hod. ozná-
mila na Městskou policii žena z ulice 
Sochovy odcizení plastové popelnice 
na směsný odpad, kterou měla před 
domem připravenou k vyprázdnění. 
Popelnice byla ještě v 9 hodin na svém 
místě, kdy šla oznamovatelka nakupo-
vat do města, po návratu asi v 10 hodin 
byla popelnice fuč. Nemá někdo z obča-
nů nějakou informaci, která by pomohla 
k odhalení pachatele?               MP Litovel

Sběrný dvůr informuje
FCC Litovel, s.r.o oznamuje občanům, že sběrný dvůr v Litovli 

bude od 2. do 12. července z provozních důvodů zavřený. 

Důležité upozornění: 
Odkládání jakéhokoliv odpadu před bránu sběrného dvora 
je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa  

a je protiprávní. 
Děkujeme občanům za pochopení.

Nová webkamera
Webkameru mělo město 
Litovel směřovanou doteď 
jen na náměstí Přemysla 
Otakara. Nyní máme ale 
již webkameru druhou. 
Hádejte kde? Napovíme, že  
v letních měsících se cel-
kem hodí. Ano, je umístě-
na na koupališti. Můžete se 
tak během chvilky podívat, ko-
lik je na koupališti lidí a rozhod-

nout se, zdali na koupání vyrazit 
či vyčkat.                                          red.  
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Společnost FCC Litovel, s.r.o. hledá
vhodného kandidáta na pozici

ŘIDIČ/KA NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C, E, profesní průkaz řidiče, digitální  
   kartu, výpis z karty řidiče
• praxi v řízení silničních motor. vozidel nad 12 t min. 1 rok   
   (vozidlo s návěsem)
• praxe s jízdní kontejnerovou soupravou výhodou 
• vstřícnost a chuť k práci, samostatnost, spolehlivost a časovou 
   flexibilitu

Nabízíme: 
• nástup možný ihned
• odpovídající finanční ohodnocení a pravidelné výplatní  
   termíny 
• stravovací poukázky
• mobilní telefon
• zázemí prosperující společnosti

Zájemci se mohou hlásit (pouze osobně) v kanceláři společnosti 
FCC Litovel, s.r.o. na adrese: 
Cholinská 1008, Litovel (areál Technických služeb) v pracov-
ní dny v době od 8 do 11 hod. nebo zaslat životopis na adresu:  
litovel@fcc-group.cz.

 

Novinky ve vydávání dokladů
Od 1. července budou vydá-
vány pouze občanské průkazy 
(OP) se strojově čitelnými údaji  
a s kontaktním elektronickým 
čipem, do něhož se zapisuje 
identifikační certifikát, který 
obsahuje číslo OP a další údaje, 
které jsou uvedeny na OP (vy-
jma fotografie a podpisu). 
Rovněž u cestovních pasů do-
chází ke změně lhůt pro jejich 
vydání. Nově je možno požádat 
o vydání cestovního pasu ve 
lhůtě do 24 hodin nebo 5 pra-
covních dnů. 
Více informací, kde o doklady 
požádat, kde si je pak vyzved-
nout a výši správních poplatků 
najdete na webových stránkách 
města www.litovel.eu. 

Dojde také k modernizaci žá-
dostí o vydání nového řidič-
ského průkazu. Řidičský průkaz  
i paměťovou kartu řidiče bude 
možno od tohoto data vysta-
vit na kterémkoli úřadě s roz-
šířenou působností. K žádosti  
o řidičský průkaz již také nebu-
de nutné přinést vlastní fotogra-
fii daných rozměrů. Pracovník 
úřadu buď použije existující 
fotku z registru veřejné správy, 
nebo ji pořídí vlastní technikou. 
Mění se také správní poplatky –
za vystavení nového řidičského 
průkazu do 20 dnů činí poplatek  
200 Kč. Ve zkrácené lhůtě do  
5 dnů pak 700 Kč. Výměna opráv-
nění s končící platností zůstane 
zdarma.                                         red.

Od 1. 6. až do 1. 9. probíhá fotosoutěž 

o nejhezčí letní květinovou výzdobu 

balkónů, pergol, zahrádek nebo skalek. 
Fotografie prosím zasílejte na e-mail 

litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
Nezapomeňte uvést Vaše kontaktní údaje a kde se focený 

objekt nachází. 

Výherci budou zveřejněni v říjnovém vydání
 a čeká je krásná výhra!

INZERCE
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PoděkováníInzerce

Firma Celpap Machinery s.r.o. přijme do 
pracovního poměru SOUSTRUŽNÍKA.
Popis pracovní pozice:
∙ obrábění obrobku na klasickém soustruhu
∙ hrubování bez vlivu na finální rozměry vý- 
  robku
∙ samokontrola
Nabízíme: 
∙ zázemí stabilní společnosti
∙ velmi dobré finanční ohodnocení
∙ výkonové prémie
∙ možnost profesního růstu 
∙ nadstandardní podmínky při zahranič- 
  ních služebních cestách
∙ 25 dnů dovolené, stravenky
Pracoviště: Haňovice, 2 km od dálnice E35.
Pracovní doba: jednosměnný provoz od 
6.00 do 14.30 hod.
Nástup do práce: IHNED 
Nástupní bonus: 10 000 až 30 000 Kč dle 
dohody.
Nabízená mzda: 120 Kč–180 Kč (22 000 až 
30 000 měsíčně).
Požadavky:
∙ vyučení v oboru obráběč kovů SŠ/SOU  
  a čtení technické dokumentace podmínkou
∙ práce s měřidly (mikrometr, posuvné  
  měřidlo, výškoměr, kalibry apod.)
Kontakt: Miroslav Dostál, tel.: 727 853 947, 
e-mail: mdostal@celpap.cz.

Hubnutí – Víme, jak na to. Zdravě, bez hla-
du, bez omezování, s poradcem a natrvalo.
Tel. kontakt: 778 002 827.
E-mail: ifcacerna@seznam.cz.
Web: www.hubnete.cz/snevajsova.

KOUPÍM GARÁŽ v Litovli. Nabídky  
volejte na tel. číslo 608 915 626. 

Významné dny v červenci

∙ 5. červenec   Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje
Cyril a Metoděj přišli ze Soluně na Velkou Mora-
vu v 9. století (r. 863). Z pohledu dějin je jejich 
příchod označován jako příchod křesťanství  
a vzdělanosti do českých zemí. 

∙ 6. červenec   Den upálení mistra Jana Husa
Středověký náboženský 
myslitel, římskokato-
lický kněz, pedagog, 
reformátor a kazatel. 
Roku 1415 byl upálen 
během církevního konci-
lu ve švýcarské Kostnici. 
Odmítl totiž odvolat své 
učení o nápravě církve, 
která tehdy zažívala obrovský morální úpadek 
(např. kritizoval církev za to, že se obohacuje 
prodejem odpustků). Jeho popel byl vysypán do 
řeky Rýn, aby jeho ostatky nemohly být uctívány.
Jan Hus se zasadil také o vývoj českého jazyka. 
Právě jeho reforma českého pravopisu je spojo-
vána s odstraněním spřežek a zavedením diakri-
tiky.

∙ 6. červenec   Světový den polibku
Polibek prospívá našemu zdraví – snižuje totiž 
stres, vysoký krevní tlak a cholesterol. Zabraňuje 
údajně dokonce odumírání mozkových buněk. 
Pomáhá také tlumit bolest a díky uvolňování 
endorfinů (hormonů štěstí) způsobuje dobrou 
náladu. 

∙ 15. červenec   Mezinárodní den gumových 
medvídků

Také si rádi sem tam po-
chutnáte na barevném 
želé ve tvarů medvídků? 
Tato cukrovinka letos 
oslaví své 96. narozeni-
ny! Medvídci byli poprvé 

vyrobeni v roce 1922 firmou Haribo ve městě 
Bonn. Cukráře Hanse Riegela tehdy inspirovali 
tančící medvědi na poutích. 

∙ 20. červenec   Den lízátek
Oblíbenou cukrovinku si 
v nejjednodušším pro-
vedení vychutnávali lidé 
již odedávna, a to když 
objevili med a začali ho 
namotávat na dřívko. 
Předchůdce dnešního 
lízátka je znám až ze 17. 
století – lidé vyráběli 
sladké pochoutky rozpuštěním cukru, který nalili 
na dřívko, nechali ztuhnout a v cukru obalené 
dřívko olizovali. První, kdo vyrobil lízátko, jak jej 
známe dnes, byl v roce 1908 Georg Smith, ame-
rický výrobce cukrovinek.                                            red.

Tímto děkuji paní Jiřině Jedličkové, 
která mi poskytla prvotní pomoc 

v nepříznivé životní situaci. 
Sousedka a kamarádka Ludmila Škurková

Blahopřání

Dne 24. června oslavil pan Jan Spurný, 
rodák z Nové Vsi, své 85. narozeniny. 

Přeji mu všechno nejlepší, hodně štěstí, 
lásky, spokojenosti a hlavně zdraví. 

Mám tě moc rád.
Tvůj pravnuk Ondra Klust

Rozloučení s mostem
na Pavlínce
V úterý 5. června proběhlo komorní roz-
loučení s mostem na Pavlínce, který se  
v nejbližších dnech začne bourat. Mu-
síme poděkovat všem občanům, pře-
vážně sousedům, kteří se zúčastnili,  
a přes počáteční nepřízeň počasí vydrželi do 
pozdních podvečerních hodin. 
Atmosféra byla výborná, nechyběla spous-
ta občerstvení. Každý přinesl tak, jak stálo 
na pozvánce, svůj oblíbený nápoj či pokrm. 

Všichni oce-
nili historic-
ké fotografie 
připomínající 
hlavně regu-
laci řeky ve 
30. letech, 
ale i dřívější 
podobu mos-
tu přes řeku, 

koupání v těchto místech a podobně. K tanci  
a poslechu zahrál gramofon na kliku, reper-
toárem připomínajícím dobu stavby sou-
časného mostu, i dobu starší.
Naše nově vzniklé sdružení Na Pavlínce se 
těší na další, zcela jistě pozitivní, setkání  
s občany města. V nejbližší době připravu-
jeme divadelní příměstský tábor a koncert 
kapely Budoár staré dámy. Naše aktivity bu-
dete moci sledovat na FB stránce Spolek Na 
Pavlínce.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří překonali 
ostych a setkání se zúčastnili.
Za z.s. Na Pavlínce Pavla a Zuzana Strakošovy
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Psalo se před 100 lety...

∙ Okradená arcikněžna. V úterý vloupali se 
dva zloději do paláce arcikněžny Klotildy v Pešti, 
sídlící na venkově. Palác se opravuje a po lešení 
dostali se zloději do ložnice, kde vyloupili skříně 
a odcizili tam šatstvo a stříbro v ceně 60.000 K, 
načež touž cestou zmizeli. Svůj lup uložili do 
nádherného vaku arcikněžnina, který však je 
cestou prozradil. Jeden ze zlodějů utekl, ve dru-
hém zjištěn pověstný zloděj a sběh Widtmann. 
Uprchnuvší zloděj jmenuje se Virág. 
∙ Zápas orla s letadlem. Důstojníci letecké 
pošty z Vídně do Pešti zažili tyto dny zajíma-
vé dobrodružství. U osady Databanye ve výši  
700 metrů objevil se náhle obrovský orel, jenž 
dorážel stále z boku, až letadlo letělo rychlostí  
120 km. Orlovi se však nepodařilo následkem stá-
lého tlaku vzduchu přiblížiti se k letadlu. Konečně 
obrátil se a přímo naletěl na vrtuli, která mu uťala 
hlavu, takže tělo orlovo zřítilo se k zemi. 
∙ Choromyslný v divadle. Při úterním večer-
ním představení v královském divadle došlo  
k vzrušujícímu výjevu. Když jeden z herců při-
šel k místu, kde praví: „Kde je Bůh?“ – vyskočil  
z přízemí vojín a se slovy: „Já jsem Bůh“, běžel  
k jevišti. Cestou tasil bodlo a pokusil se přeskoči-
ti bariéru u orchestru a vrhnout se na kapelníka. 
Vojáci ho přemohli. Představení bylo přerušeno. 
∙ Zavírání obchodů v neděle a svátky  
v Litovli. Obch. gremium v Litovli usneslo se 
po vzoru jiných měst zavírati své obchody v ne-
děle a svátky po dobu letních prázdnin, t. j. od  
15. července do 15. září počínaje první nedělí 
dne 21. července 1918. Obecenstvo se na to 
zdvořile upozorňuje a žádá, aby své nákupy dle 
toho zařídilo. 
∙ Jedlých psů sní se v Číně ročně 5 miliónů. Psi 
tito musí míti modročerný jazyk a jsou zvláště  
k tomu účelu krmeni rýží a mlékem. 
∙ Polní krádeže vzmáhají se po celé Moravě 
měrou netušenou. Nedozrálé brambory jsou 
hlavně u měst ve velkém trhány a půjde-li to 
tak dále, pak zničena bude z větší části sklizeň 
bramborů, neboť pěstitelé budou nuceni před-
časně brambory sklízeti, aby aspoň něco skli-
dili. Nedozrálé brambory však nelze na dlouho 
uschovati, jelikož podléhají zkáze a ku sadbě 
jsou naprosto nezpůsobilé. Ti, kdož předčasně 
brambory rvou, neuvažují, kolik rodin by se na-
sytilo, kdyby brambory nechali dozráti. Takoví 
škůdcové zasluhují trest mimořádný. 
∙ Chlapců rodí se ve válce více než děvčat  
a z toho mnozí usuzují, že toho příčinou je vál-
ka, aby prý nastalo vyrovnání porušeného úmrtí 
mnoha mladých mužů... Zjev, že se ve válce rodí 
více chlapců než děvčat, vysvětlují mnozí tím, že 
špatně živené matky přináší na svět více muž-
ských, dobře živené pak více ženských potomků. 
Z toho by následovalo, že větší počet mužských 
porodů během války jest následkem špatné vý-
živy matek.                                                              red.    

Exkurze v Aliboně
V úterý 29. května pořádala Muzejní spo-
lečnost Litovelska, z.s. exkurzi do místního 
podniku Alibona a.s. 
Tato česká firma s více jak stoletou tradicí 
byla založena roku 1912 panem Petrem Hla-
váčkem. Je předním producentem výrobků  
z ovoce a zeleniny – např. kompotů, steri-
lované jednodruhové zeleniny nebo zeleni-
nových směsí. Součástí nabídky jsou i tzv. 
produkty DIA nebo potravinové přípravky 
pro zpracování ovoce a zeleniny. 

V podniku se zrovna zpracovával kopr – vi-
děli jsme celý proces od praní, přes plnění, 
zavaření až po nalepení etikety na sklenici  
a balení po více kusech dohromady. Do-
stali jsme se také do skladu a na závěr se 
všichni zvážili na váze. Hádejte, jaká byla 
váha skupiny, která se exkurze účastnila? 
Bylo to 1 540 kg! Tímto děkujeme pod-
niku Alibona a.s. za umožnění absolvo-
vat v jejich podniku zajímavou exkurzi!                                                         
                                                                           red.

Pohádka o Honzovi
Spolupráce mezi Domem dětí a mládeže Li-
tovel a Muzeem Litovel, navázaná v loňském 
školním roce, pokračovala i letos. Krou-
žek Badatel v tajemném muzeu, který při 
DDM působí již druhým rokem, uspořádal  

13. června krátké divadelní představení. Ná-
mětem byla moderní pohádka o Honzovi 
a jeho třech kouzelných dárcích od králov-
ských rodičů, které dokázaly dětem ve třech 
královstvích rozzářit oči a ukázat jim i týmo-

vou spolupráci. Dětem se podaři-
lo do pohádky v krátkosti zapojit  
i rodiče, kteří v hojném počtu 
tuto rozlučkovou akci navštívili.
Kroužek byl v letošním školním 
roce zaměřen spíše na praktic-
ké činnosti v muzeu, kde měly 
děti možnost přímo se podí-
let na instalaci výstavy a na 
zmapování historických údajů  
o loutkách. Děkujeme tímto 
za příjemnou spolupráci s pra-
covníky litovelského muzea.                  
                            Bc. Eva Mariánková

Loutková představení v Muzeu Litovel
V rámci výstavy Loutky, která je  
v Muzeu Litovel k vidění od 25. dub-
na, se v termínech 6. až 8. června 
uskutečnilo celkem pět představení 
pro děti ze základních a mateřských 
škol z Litovle i blízkého okolí. Byla 
to pohádka „Jak Kašpárek vysvobo-
dil princeznu“ a hrál ji pan Miroslav 
Nop ze Samotišek u Olomouce, dlou-
holetý sběratel marionetových lou-
tek a divadel. Navštívilo nás celkem  
118 dětí. 
Výstavu Loutky můžete navštívit až 
do 26. srpna, vždy od středy do neděle 
v době 9–17 hodin.                                           hoš

Strojení se na exkurzi Zpracování kopru



Stalo se v Litovli
10 let
Dne 17. 7. 2008 byl otevřen nový obchodní dům 
Tesco, stavba začala v únoru na místě Kubálkovy 
stolárny v ulici Dukelské.
Dne 20. 7. 2008 začala také stavba mostu přes 
hlavní tok řeky Moravy v ulici Dukelské, dodava-
telem byla společnost Skanska. Starý most byl 
odstraněn, nový má vozovku 7m (3,5 m každý 
jízdní pruh) a po obou stranách jsou chodníky 
o šířce 1,6 m, délka mostu je 33,5. Investorem 
byla Správa silnic Olomouckého kraje, cena  
30 mil. Kč. Staveniště bylo objížděno po dvou 
provizorních přemostěních, přemostění směr 
Uničov bylo opatřeno chodníkem pro pěší. Po ce-
lou dobu stavby se tvořily dlouhé fronty aut, než 
byla krátce před Vánoci umožněna jízda po nové 
mostovce, byť dokončení prací čekalo na začátek 
roku 2009.

PINTNER Lipovský Ladislav 
Herec Ladislav Pintner byl 
členem Trnkovy divadel-
ní společnosti, která při 
svých cestách několikrát 
hostovala i v Litovli. Na-
rodil se 27. 7. 1868 v Pře-
šticích, věnoval se nevý-
nosné herecké dráze, šířil 
lásku k českému jazyku  
v duchu odkazu J. K. Tyla. 
Svůj život tragicky ukončil v pouhých 28 letech  
u nás v Litovli. Dne 6. 11. 1896 byl zákeřně za-
vražděn Mekiskovým zaměstnancem Janem 
Travnoským, zvaným Stockert. Ještě tragičtější 
je, že rána vlastně patřila někomu jinému, redak-
toru Litovelských novin Josefu Duškovi. Na domě 
č. 705 v Havlíčkově ulici, kde k vraždě došlo, je 
umístěna pamětní deska.

PINKAVA Viktor P.
Viktor P. Pinkava se 
narodil 21. 7. 1868  
v Palackého ulici č. 853, 
v početné rodině ob-
chodníka. Studoval na 
gymnáziu v Olomouci  
a v Moravské Třebové, 
pak odešel na teologii do 
Vídně a konečně do biskupského ústavu v Lito-
měřicích. Po vysvěcení na kněze r. 1892 působil  
v duchovní službě v pražské diecézi. Svému ro-
dišti se však neodcizil. Hluboce se zajímal o his-
torii střední Moravy, přispíval do vlasteneckých 
časopisů. V r. 1903 připravil pro edici Vlastivěda 
moravská svazek Litovelský okres, byla to prv-
ní česky psaná historie našeho města. R. 1922 
obdobně zpracoval okresy Rýmařov a Uničov. 
Jeho vlastivědná činnost ještě zintenzivněla po  
r. 1923, kdy se vrátil na odpočinek do Litovle. Ze-
mřel 1. 10. 1951 v 83 letech.

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

Voní léto, koupání, cestování, prázdninové 
návštěvy dětí a přátel. Nejdříve si připome-
neme květnové akce.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje se 
zúčastnila ve dnech 7.–9. května ve Smokov-
ci setkání Slováků, Poláků a Čechů. Cílem 
bylo poznání života seniorů sousedních zemí  
a přípravy Sportovních her seniorů. Pět 
členů naší Samosprávy navštívilo Poprad, 
Štrbské pleso, muzeum TANAP v Tatranské 
Lomnici, Belianskou jeskyni, lanovkou vy-
jelo na Hrebienok a poznávalo krásy Tater. 
Ve čtvrtek 17. května jsme se s některými 
setkali na Sportovních hrách v Olomouci. 
Litovelským se tentokrát nedařilo. Prše-
lo, soutěžilo 43 týmů a hodnotilo se pouze  
10 družstev. V čer-
venci budou III. 
mezinárodní Hry 
seniorů za účasti 
pěti států, tak drž-
me pěsti!
Seniorklub využi-
je i letos nabídku 
Seniorského ces-
tování po krásách 
Olomouckého kra-
je. Uskutečnili jsme 
dva cyklovýlety.  
V úterý 22. května 
12 cyklistů vyjelo 
na trasu přes Haňo-
vice na Novou Ves, 
Sobáčov, Mladeč, 
která byla dlouhá 

asi 20 km. Ve čtvrtek  
24. května bylo 50 seni-
orů na výletě v termál-
ních lázních Velké Lo-
siny. Následující den 25. 
května nás potěšil zájezd 
do Moravského divadla  
v Olomouci na muzikál 
Zvonokosy. Úsměvná 
satira vtipně parodovala 
lidské mravy.
Ve středu 6. června se 
sjelo 11 cyklistů, kteří 
jeli po trase Úsov, Nový 
Dvůr a najeli celkem  
38 km.
Upozorňujeme, že po-
kračuje nabídka Senior 
taxi. Kdo chce tedy tuto 

nabídku využít, informace nalezne zde v no-
vinách, popř. na webových stránkách města. 
Je připraven návrh plánu na 2. pololetí le-
tošního roku.
Sportovce potěší, že na 6. září chystáme  
2. sportovní hry seniorů na hřišti u Základ-
ní školy Jungmannova. Dne 16. září se naši 
sportovci zúčastní Zábřežského sedmiboje.
Během července a srpna neplánuje náš Se-
niorklub žádné vlastní akce. Podle zájmu 
využijeme pestrou nabídku Turistického in-
formačního centra v Litovli. 
Páteční úřední hodiny zůstávají v platnosti.

V září se setkáme v pohodě, zdraví a s elá-
nem se pustíme do připravených akcí.       mf

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovní doba litovelské knihovny bude  

o prázdninách upravena. 
Půjčovní dny: každé pondělí a čtvrtek, 
vždy od 9 do 12 hodin a odpoledne od  
13 do 18 hodin. Tato upravená půjčovní 

doba bude platit pro obě oddělení. 
Krásné léto s knihou z naší knihovny 

přejí knihovnice.



O výstavě Loutky
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Andy Weir: Artemis                                    Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša
Loutkové divadlo ve Lhotě nad Moravou založil 
pan Jaroslav Olbert v roce 1950. Členům souboru 
se za pomoci mnoha obyvatel ze Lhoty podařilo 
v krátkém čase pořídit dekorace Jaroslava Švába 
pro marionety do 20 cm, vyrobit a sestavit diva-
délko podle návrhu pana Olberta a koupit ručně 
vyráběné marionetové loutky manželů Urbano-
vých z Police nad Metují. První nazkoušená hra 
„Kašpárek vždy vítězí“ od Františka Čecha měla 
ohromný úspěch. Diváci se téměř nevešli do malé 
místnosti národního výboru, kde bylo divadél-
ko postaveno. Zájemců o zhlédnutí představení 
bylo tolik, že museli být rozděleni do tří skupin. 
Nejprve se hrálo pro místní děti, pak pro dospělé 
a nakonec pro hosty z cizích vesnic. 
Ve druhé sezóně členové souboru připravili mimo 
jiné hru podle příhod známých hanáckých posta-
viček strýčka, tetičky a Jozéfka Křópalových. Dále 
pak obtížnou hru L. Tittelbachové „Jak se uhlí po-
hněvalo“. Ta byla dokonce oceněna ústřední po-
rotou z Prahy. V roce 1955 již soubor náležel mezi 
nejlepší loutkaře Olomouckého kraje. Nevýhodou 
divadélka byl ovšem jeho malý rozměr, takže při 
hraní v okolních obcích byly loutky z větší vzdále-
nosti špatně viditelné. Z toho důvodu vybudovali 
místní svazáci opět novou divadelní scénu, ale ten-
tokráte větší a určenou pro maňáskové loutky do 
50 cm. Hrály se především jednoaktové hry z edice 
Divadélko. Mezi nejúspěšnější patřily „Kocour Pě-
tivousek“, pantomima „Třetí zvonění“ či hra „Zla-
tá kulička“. S úspěchem maňáskové produkce bylo 
ovšem zcela opuštěno divadélko marionetové. 
Loutkářská představení skončila v sedmdesátých 
letech, kdy byl provoz divadla zcela zastaven kvůli 
generační krizi. Šikovné děti ve věku od 7 do 10 let 
hrály nová představení až od roku 1980, tentokrát 
s pomocí nejenom maňáskových loutek, ale také 
s výstupy živých herců. Inspirací pro tuto novou 
kombinovanou produkci byl repertoárový sborník  
J. Oudese a J. Provazníka Dětské loutkové divadlo. 
Kroužek si velice oblíbil hanáckou lidovou písničku 
„Jedna pálečka“, tak si jeho členové zvolili první 
takty písně za svoji znělku a také název souboru 
byl Pálečka. Kromě Lhoty jezdili s vystoupením 
také do Nákla, Střeně, na Březové a do Příkaz. Pro 
zpestření programu si soubor vyrobil k přenosné 
scéně nástavec, takže bylo možné hrát i stínové 
divadlo, opět s velkým úspěchem.
Definitivní tečku za lhotským loutkovým divadlem 
udělal rok 1989, kdy poslední členové souboru Pá-
lečka odrostli a nové děti se již sehnat nepodařilo. 
Za dobu své existence – tedy od roku 1950 až do 
roku 1989 se uskutečnilo celkem 118 představení 
pro téměř sedm tisíc diváků. Mimo již zmíněné 
vesnice se alespoň jednou hrálo také v Pavlově, Li-
tovli, Olomouci, v Konici, Ostravě, Mohelnici nebo 
ve Šternberku. 
Zdroj: Jaroslav Olbert – Tradice ochotnického divadla  
v přírodě a loutkového divadla ve Lhotě nad Moravou 
(kráceno)                                                                                                   

hoš

Knížka pro prvňáčka v litovelské knihovně
Městská knihovna v Litovli již po deváté 
využila projektu Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků „Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je 
podporovat rozvoj četby a čtenářské gra-
motnosti dětí, podchytit zájem o čtení a vy-
hledávání informací hned od počátku školní 
docházky. 
Před slavnostním pasováním na čtenáře 
jsou děti při předchozích návštěvách infor-
movány o fungování knihovny, seznámí se 
se službami a setkají se s paní knihovnicí. 
Snažíme se dětem přiměřeně jejich věku vy-
světlit význam četby, pomocí níž se formují 
komunikační dovednosti, vysvětlujeme, že 
dobrým čtenářům se snáze učí díky hlub-
šímu vnímání obsahu textu a v neposlední 
řadě, že se při četbě člověk dobře baví i od-
počívá.
Aby pasování prvňáčků mělo opravdu slav-
nostní ráz, odehrává se ve vyzdobeném 
vestibulu knihovny a vlastní pasování svě-
řujeme různým pohádkovým postavám. 
Letos to byl v případě dětí ze ZŠ Jungman- 
nova král Ota I. s chotí z Království čtenářů  

a prvňáčci ze ZŠ Vítězná byli pasováni vel-
kým strašlivým pirátem Lindovousem.
Noví čtenáři dostali svou první průkazku do 
knihovny, drobné dárky věnované městem 
Litovel a knížku Evelíny Koubové Bráchova 
bota, která byla připravena pouze pro zmi-
ňovaný projekt v letošním roce. Knížka pro 
prvňáčka je pro každý ročník projektu origi-
nální, tituly se neopakují a v roce vydání se 
nedají koupit v běžné prodejní síti. 
Do řad čtenářů bylo letos přijato 70 dětí  

z prvních tříd. Projektu „Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka“ se  
v litovelské knihovně za devět ročníků 
účastnilo téměř 800 začínajících čtenářů.
Za úspěchem projektu stojí úzká spolu-
práce knihovny s vedením litovelských 
škol a trpělivá práce pedagogů prvních 
tříd. Všem účastněným děkujeme, pře-
devším pohádkovým postavám, které 
se ujímají nelehkého úkolu děti pobavit, 
potěšit a především motivovat k pravi-
delným návštěvám čtenářského světa.                                                                 
                                                                        lf

Andy Weir: Artemis
Autor slavného Marťa-
na napsal další thriller  
z budoucnosti.
Jazz Bashara je krimi-
nálnice. No, tak trochu. 
Život v Artemidě, prv-
ním a jediném městě 
na Měsíci, je vážně těž-
ký, pokud nejste bohatý 
turista nebo výstřední 
miliardář. Takže se pří-
ležitostné neškodné pašování dá sotva po-
čítat, nemám pravdu? Ne, když máte dluhy  
a vaše zaměstnání vrátné sotva stačí na ná-
jem. Všechno se změní ve chvíli, kdy Jazz 
spatří šanci spáchat dokonalý zločin s odmě-
nou příliš vysokou, než aby ji odmítla. Jenže 
dokázat nemožné je jen začátkem jejích pro-
blémů. Jazz totiž zjistí, že se dostala rovnou 
do středu spiknutí k ovládnutí celé Artemidy 
– a že je teď její jedinou šancí na přežití ještě 
riskantnější manévr, než ten první.

Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša
Že se může bát i straši-
dlo tvrdí skvělá česká 
autorka próz pro dospě-
lé Alena Mornštajnová, 
která si vyzkoušela, jak 
se píše kniha pro začína-
jící čtenáře.
Představte si malé straši-
dlo. A teď si představte, 
že tohle malé strašidlo se 
všeho bojí. Tmy, zvuků, 
zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne ji-
nak než Stráša. Knížka vypráví o tom, jak se 
malý Stráša skamarádí s klukem Matějem,  
a co všechno spolu zažijí.
Ideální čtení na noční hlídku!

Vážení čtenáři, tyto a spoustu dalších zají-
mavých titulů si můžete půjčit na prázdniny 
či na dovolenou v Městské knihovně Litovel 
nebo jejích pobočkách v místních částech. 
Více informací na: www.knih-litovel.cz         lf
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Představujeme Litovelské naděje 2018
V pondělí 18. června bylo 12 mladým lidem uděleno ocenění Litovelská naděje 2018. Ocenění převzali diplom spolu s finančním darem  
z rukou pana místostarosty Viktora Kohouta a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Ing. Vlastimila Habermanna. V tomto čísle Vám 

představíme šest oceněných, v srpnovém pak dalších šest. Všem jsme položili tyto čtyři otázky:

1. Představ, prosím, čtenářům obor, kterému se věnuješ.
2. Jak dlouho se již oboru věnuješ, jaké byly Tvé začátky a kam bys to chtěl(a) až dotáhnout?

3. Jsou s tím, abys byl ve svém oboru tak dobrý, spojeny i nějaké překážky – musíš si třeba někdy něco odepřít?
4. Ocenění se jmenuje Litovelské naděje. Co si pod slovem „naděje“ představíš Ty?

LUDMILA HRACHOVCOVÁ

1. Věnuji se anglickému jazyku 
a také jsem zapojena do mezi-
národního programu vévody  
z Edinburghu. 
2. Anglicky se učím již od třetí 
třídy základní školy. O angličti-
nu jsem se však začala zajímat 
více až na gymnáziu. Hodně 
jsem si angličtinu zlepšila an-
glickými seriály a filmy, které 
mě dostaly na úroveň, na které 
jsem teď. Zároveň často mluvím 
se svými přáteli i svou sestrou 
anglicky nebo čtu knihy v ang-
ličtině. 
Do Ceny vévody z Edinburghu 
jsem zapojena skoro dva roky 
a momentálně plním stříbrnou 
úroveň, kdy chci poté pokra-
čovat i na úroveň zlatou (což je 
nejvyšší možná úroveň, které lze 
dosáhnout). 
3. Angličtinu i DofE mám jako 
zábavu a dobrovolně se tomu 
věnuji ve svém volném čase, tak-
že se mi nezdá, že bych si kvůli 
svému oboru musela něco ode-
pírat. Možná tak domácí práce, 
ale to je asi všechno.
4. Podle mě vždy, když má člo-
věk pocit, že je v bezvýchodné 
situaci, tak vždy je zde to něco 
– naděje, co ho žene dál, aby 
dosáhl svých cílů. A v momentě 
kdy máme naději a odhodlání, 
tak dosáhneme čehokoliv. 

PAVLÍNA KARÁSKOVÁ
1. Literatura a čeština, tvoření  

a psaní a čtení.
2. Už od malička jsem ráda čet-
la. Na druhém stupni jsem za-
čala psát příspěvky do soutěží, 
které se týkaly tvoření vlastních 
příběhů s použitím fantazie  
i s autobiografickými prvky. No 
a jeden takový se mi povedl tak, 
že zaujal nejen učitele u nás, ale 
i odbornou porotu v Praze. Stačí 
mi soutěže, do kterých se mohu 
zapojovat.
3. Odepírat si zas tak moc ne-
musím, jen potřebuji klid a chuť 
do práce.
4. Představím si víru, že se člo-
věk i přes nějaké problémy ne-
vzdává.

MAREK NAVRÁTIL
1. Věnuji se kroužku elektro-
techniky. Učíme se v něm roz-
poznávat různé elektrotechnické 
součástky, z nichž postupně za-
pojujeme jednoduché elektric-
ké obvody. Za pomoci našeho 
vedoucího pana Bahounka tyto 
elektrické obvody používáme  
v různých el. zařízeních (zesi-
lovače, blikače, laserové pistole, 
stabilizované zdroje,...).
2. Kroužku se věnuji od první 
třídy, takže čtvrtým rokem. Od 
počátku jsem do kroužku cho-
dil s nadšením. Nejprve jsme 
se učili pomocí pájky letovat  
a z kuprexitových destiček dělat 
plošné spoje. Ještě přesně ne-
vím, co bych chtěl v životě dělat, 

ale určitě to bude něco s tech-
nickým zaměřením. 
3. Z mé strany problémy s na-
vštěvováním kroužku nemám. 
To spíše mí rodiče, kteří mě do 
kroužku musí pravidelně vozit. 
Bydlím totiž v Odrlicích a do Li-
tovle ještě sám nemohu. Od páté 
třídy již budu dojíždět do školy 
v Litovli a po skončení vyučo-
vání tak na kroužek budu moci 
chodit sám.
4. Pod slovem naděje si v tom-
to případě představuji víru  
v úspěšné pokračování výbor-
ných výsledků. 

BARBORA NĚMCOVÁ
1. Obor, kterému se věnuji je 
ruský jazyk. Po odchodu ze zá-
kladní školy na osmileté gym-
názium Jana Opletala jsem se 
začala více zajímat o cizí jazyky. 
Již od prvního roku na gymná-
ziu byla mým nejoblíbenějším 
předmětem angličtina a k ní se 
později přidala ruština. Hned 
jsem měla jasno co mě bude  
v životě bavit a co chci dále stu-
dovat. 
2. Ruštinu jsem se začala učit  
v tercii, kdy jsme si měli vybrat 
druhý cizí jazyk, který bychom 
se chtěli učit. Je to tedy již 6 let, 
co se učím rusky. Začátky neby-
ly úplně jednoduché a připadala 
jsem si jako bych se ocitla znovu 

v 1. třídě – musela jsem se naučit 
zcela nová písmena, poté poma-
lu skládat věty a po slabikách 
je číst. Avšak bylo to něco no-
vého a na každou hodinu jsem 
se těšila. Ruština mě bavila čím 
dál víc a hned v dalším školním 
roce jsem se zúčastnila své první 
konverzační soutěže v Mohel-
nici. Z toho se poté stala kaž-
doroční záležitost. Konkurence 
byla vždy velká, ale i přes to se 
mi v posledních třech letech 
podařilo umístit se mezi třemi 
nejlepšími. Nebylo to ale jen 
mojí zásluhou. Velký podíl na 
tom měla i má paní profesorka, 
která mě na soutěž připravovala, 
velmi se mi věnovala, poskyto-
vala mi materiály a probírala se 
mnou jednotlivá témata.
Ruský jazyk budu nadále studovat 
na vysoké škole v kombinaci s an-
glickým jazykem. A aby těch jazy-
ků nebylo málo, hodlám se věno-
vat i jazyku francouzskému. Mým 
snem je stát se učitelkou na gym-
náziu a předávat své zkušenosti 
a poznatky dalším generacím.  
                       pokračování na str. 11
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pokračování ze str. 10
Cizí jazyky jsou dnes neod- 
myslitelnou součástí našeho života  
a znalost jakéhokoliv z nich je vý-
hodou pro každého. Myslím, že 
cizí jazyky využije úplně každý.
3. Nemyslím si, že jsem musela 
překonávat nějaké překážky. Vše 
to bylo o trpělivosti a odhodlanosti 
naučit se něco navíc. Samozřejmě, 
že několik dní před soutěží jsem 
raději zůstala doma a opakovala si 
témata místo toho, abych šla ven 
s kamarády. Ale nebylo to kvůli 
tomu, že bych musela, ale proto, že 
jsem chtěla. Nejen ruský jazyk, ale  
i ruská kultura mi přirostla k srdci.
4. Každý si pod slovem naděje 
představí něco jiného. Já si před-
stavuji něco nového, něco, co 
nás čeká a něco, co teprve přijde 
a v dobrém slova smyslu ovliv-
ní náš život. Říká se, že naděje 
umírá poslední, a tak si myslím, 
že je to něco, k čemu se lidé upí-
nají a v co věří v nejtěžších chví-
lích svého života.

TEREZA SPURNÁ
Na fotografii stojí vpravo.
1. Nejdříve bych chtěla podě-
kovat městu za ocenění, které 
jsem získala. Ve svém volném 
čase se věnuji v Litovli již zná-
mému oboru, kterým je záznam  
a zpracování textu. Soutěží se 
v sedmi disciplínách a jejich 
kombinaci. Největších úspěchů 
jsem zaznamenala zatím v ko-
rektuře textu, soutěžím také ve 
Wordprocessingu (profesionál-
ní úprava textu), Opisu textu, 
Protokolování (slohová disciplí-
na) a Audiotranscription (diktát  
s možností úpravy rychlosti 
zpracování). Dalšími disciplí-
nami jsou diktáty CBA, RTC  
a cizojazyčný diktát, v těch jsem 
však ještě výraznějšího umístě-
ní nedosáhla. Během soutěžní 
sezóny se účastníme mnoha  

soutěží: od talentových klání 
přes soutěže v opisech textu až 
po Mistrovství České republiky 
jednotlivců i týmový šampionát. 
2. Začala jsem psát od 4. třídy. 
Ze začátku mě psaní nebavilo  
a vůbec mi nešlo, psala jsem na 
klávesnici písmenka jinými prs-
ty, než jsem měla, a to je velký 
problém. Nechtěla jsem se však 
vzdávat, trénovala jsem skoro 
každý den, a v technice psaní 
jsem se brzy vypracovala. Záhy 
za mnou přišla paní ředitelka, že 
začnu soutěžit v korektuře tex-
tu. Nejdříve jsem se korekturní 
značky učila převádět do textu 
ručně, a potom jsem k úpravě 
textu začala používat Velké mak-
ro. Moje první soutěž v korektu-
ře bylo Mistrovství ČR OPEN 
2016, kde jsem soutěž psala 
ručně, což je o hodně pomalej-
ší než psát korektury Velkým 
makrem. Po mistrovství jsem se  
i s Eliškou Smetanovou zača-
la učit Velké makro (sousta-
va vzorců, které aplikujeme  
v příkazovém řádku do holé-
ho textu), které nás učil Štěpán 
Kratochvíl a postupně i Word-
processing, to nás učila Martina 
Ivanová. Nejvíc mám ráda asi 
Wordprocessing, který je těžší  
a úlohově rozmanitější než ko-
rektura textu. V roce 2015 jsem 
byla nominována na Mistrovství 
světa v záznamu a zpracová-
ní textu v Berlíně, kde jsem se 
umístila v první světové pětce. 
Tuto nominaci bych ráda získa-
la i pro příští Mistrovství světa, 
které se bude konat na Sardi-
nii za necelý rok a kde se budu 
snažit vylepšit své dosavadní 
výsledky na světových šampio-
nátech.
3. Já si myslím, že neexistu-

je obor, kde by vše šlo jako po 
másle. Věřím, že každý člověk, 
který se intenzivně věnuje ně-
jaké činnosti, musí překonávat 
drobné i větší překážky, aby se 
mohl posunout ve svých vý-
konech dál. Dovoluji si říct, že 
v psaní nejde pouze o fyzické 
výkony, které intenzivně trénu-
jeme, ale velmi důležitá je i psy-
chika. Pokud při soutěži nejsem 
„v pohodě“, nejde mi přepis tak, 
jak bych si představovala. Dělám 
hodně chyb, které následně mu-
sím opravovat, ztrácím rychlost. 
Takže se v současné době hodně 
snažím vylepšovat i svou psy-
chickou stránku, abych si věřila 
a při soutěži měla zdravé sebe-
vědomí, které mi umožní dosa-
hovat alespoň takových výsled-
ků, jako při tréninku. 
Velmi náročná jsou také republi-
ková mistrovství, která jsou stre-
sující jednak v ohledu několika 
soutěžních disciplín denně a také  
v konečné fázi před očekávaným 
vyhlášením výsledků. 
Fyzicky vyčerpávající jsou 
tréninková soustředění před  
Mistrovstvím světa, kdy píšeme  
s krátkými přestávkami až 8 ho-
din denně. Při takovém náporu 
musíme hodně odpočívat a ruce 
všelijak protahovat, protože 
různé záněty v rukou a prstech 
nejsou neobvyklá příkoří, která 
nás při psaní provázejí. 
Nechci si však tímto nějak stě-
žovat. Když chce člověk ně-
čeho dosáhnout, musí tyto 
překážky zvládat, a možná  
i proto mám psaní tak ráda – 
protože mi pomáhá rozvíjet se 
po všech stránkách. 
4. Pod slovem naděje se mi vy-
baví takové menší klišé, čímž je 
„světlo na konci tunelu“. Ač se 

může zdát, že jsem od psaní od-
bočila, nemusí tomu tak být. Je 
to právě ta naděje, kterou před 
vyhlášením pociťujeme a kterou 
chceme proměnit ve výsledky.  
A i když se může zdát, že ta šan-
ce na vítězství je téměř nulová, 
ta naděje tam vždy je. Osobně 
se řídím příslovím, že „Naděje 
umírá poslední“, a doufám, že 
s tímto mottem se budu stá-
le zlepšovat a jednou dosáhnu 
takových výsledků, které si od 
srdce přeji.

MARTIN PALINEK
1. Matema-
tice se vě-
nuji již od 
dětství.
2. Od tří 
let jsem si 
všímal růz-
ných čísel 
na autech. 
Rodiče se mi 
vždy hod-
ně věnovali,  
a když jsem 
byl zvěda-
vý, co čísla 
znamenají, 
vysvětlovali 
mi matema-
tické operace a další matematické 
pojmy. Můj zatím největší cíl jsem 
si splnil tím, že jsem vyhrál ce-
lostátní kolo soutěže Pangea. 
Mým dalším cílem je dostat se 
do skupiny lidí s vysokým IQ, 
do Mensy.
3. Hledám si na Internetu různé 
logické hádanky a připravuji se 
na soutěže.
4. Naděje je někdo, kdo v ně-
čem vyniká a podpoří ostatní 
lidi nebo vymyslí vynález, který 
všem ulehčí život.                       red.

Zleva doprava stojí: Tadeáš Vojtěch Sláma, Lukáš Putna, Ondřej Rozman, Šimon Sedlář, Eliška Smetanová, Tereza Spurná, Barbora 
Němcová, Pavlína Karásková, Marek Navrátil, Ludmila Hrachovcová, Martin Palinek, Arnošt Vogel, Bc. Zdeněk Jančí a Viktor Kohout



12 / KULTURA

Výlety, výstavy i hudební podvečery = Litovelské kulturní léto 
Turistické informační centrum 
Litovel i pro letošní sezónu 
pořádá oblíbené cyklovýlety  
s průvodcem, panem Mirosla-
vem Pinkavou, který vás vezme 
na zajímavá místa v okolí Lito-
vle. Na každý prázdninový mě-
síc jsme pro vás připravili čtyři 
nenáročné prohlídkové okruhy 
Litovelským Pomoravím. 
Cykloprohlídky jsou ZDARMA 
a sraz účastníků je vždy před 
budovou Turistického infor-
mačního centra. Odjezdy jsou 
v neděle ve 14 hod., v úterky  
v 15 hod. Vlastní kolo je pod-

mínkou, ale zároveň je možno 
jej předem zapůjčit v půjčovně 
kol (Rakola – tel.: 731 112 455, 
731 730 103). Osoby mladší  
18 let musí jet v doprovodu do-

spělé osoby. V případě nepřízni-
vého počasí je možno náhradní 
výlet uskutečnit o týden později. 

Přehled termínů a tras:
∙ neděle 8. 7. Novozámecký areál I 
(20 km)
∙ úterý 17. 7. Želechovice – Uni-
čov (27 km)
∙ neděle 22. 7. Novozámecký are-
ál II (25 km)
∙ úterý 31. 7. Žerotín – Štěpánov 
(30 km)

V příštím čísle vám představíme 
cyklovýlety na srpen.

Komentované prohlídky města  
a Pivovaru Litovel
Turistické informační centrum  
ve spolupráci s Pivovarem Li-
tovel připravilo na červenec  
a srpen pravidelné komento-
vané prohlídky. Hodinová pro-
hlídka městem, při které budou 
k vidění nejvýznamnější památ-
ky města, začíná každou středu 
ve 13.30 hod. před infocentrem 
a je pro všechny zájemce zdar-
ma.
Každou středu od 18. července 
do 22. srpna budou opět probí-
hat od 12 hod. i hodinové pro-
hlídky Pivovaru (bez ochutnáv-
ky), které může navštívit osoba 
starší 15 let, vstupné 50 Kč. 
Návštěvníci tak mají možnost  
v jeden den navštívit až dva pro-
hlídkové okruhy, kterými vás 
provede jeden průvodce.      TIC

Folkové Pomoraví 
Dvanáctý ročník minifestiva-
lu živé hudby Folkové Pomo-
raví se odehraje v prostorách 
restaurace Amazonka v Lito-
vli. V pátek 13. července od  
18 hodin se diváci mohou těšit 
na NOcA – seskupení  valaš-
ských hudebníků kolem Marie 
Davidové. Na pódiu působí křeh-
ce a zranitelně, příběhy, kterými 
vás provází, však plynou přiro-
zeně a muzikálně. 
Dalším účinkujícím je manžel-
ská dvojice hrající folk z Kruš-
ných hor – Stráníci – vystoupe-
ní, které pohladí a zavede nás 
do lesů.
Posledním účinkujícím je trio 
Marešová, Yasinski (Belgie), 
Chernoklinov (Rusko) – World 
Music se silnými slovanskými 
kořeny. Je v ní hodně ohně, váš-
ně, něhy, lásky, síly i klidu.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč, vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel.               MK

Hudební podvečery v restauraci 
Amazonka
Tak jako každý rok ani letos ne-
budou v červenci chybět kon-
certy místních kapel různých 
žánrů. Zveme vás na příjemné 
letní večery: začátek bude vždy 
v 19 hodin na zahrádce restau-
race Amazonka. A na co se 
můžete těšit? V sobotu 14. čer-
vence vás čeká rockový večer se 
skupinou SVL ROCK, v pátek 
27. července vystoupí sesterské 
trio THE ADDAMS SISTERS  
a sobota 28. července bude patřit 
blues a chansonu v podání sku-
piny STŘEMKOŠ.                    MK               
                      pokračování na str. 13



Pozvánky na červencové akce

KULTURA, ZÁBAVA / 13

Poděkování pořadatelů Hanáckých Benátek
Již 16. ročník Hanáckých Bená-
tek proběhl za krásného počasí. 
Přízeň více jak 3 tisíc návštěvní-
ků a zájem regionálních médií 
byl pro náš malý kolektiv Měst-
ského klubu Litovel tou největší 
odměnou. 
Touto cestou chci poděkovat 
především svým kolegům, za-
městnancům Městského klubu 
Litovel, všem lidem ze zákulisí, 
moderátorovi, zvukařům, pyro-
technikům, šternberským vodá-
kům, dobrovolným hasičům Tři 
Dvory a všem, kteří nám pomá-
hají.
Děkuji také všem účinkujícím, 
a to nejen profesionálním, ale 
také všem místním zájmovým 
útvarům. Vystoupení si připra-
vily roztleskávačky, mažoretky 
a taneční skupiny DDM Litovel.
Akce by se nemohla uskutečnit 
bez štědrých sponzorů, kteří 
Hanácké Benátky nejen finanč-
ně podporují, ale většinou se jí  
i osobně zúčastní. Velmi si ce-
ním podpory Olomouckého 
kraje, Města Litovel a všech in-

stitucí, hlavně těch, které jsou 
vstřícné při schvalování všech 
nutných povolení k realizaci této 
akce. 
Hlavní sponzoři letošního roku: 
Pivovar Litovel a.s., BM Parks 
(Maniola Company, SE), Tera 
Montáže, s.r.o., KOFRA DĚČÍN 
s.r.o., HTM Sport, s.r.o. (Head), 
Hopax, s.r.o., n.f.i. METALL. 
s.r.o., Hotel Skalka, Penzion 
Pacifik, Kimberly-Clark, s.r.o., 
Truhlářství Novák, Brazzale 
Moravia a.s., Machovský mapy 
s.r.o. Akci podpořili také: PW In-
terier Jaroslav Horák s.r.o., Litolab, 
spol. s r.o., Sita CZ a.s., EURO-
PASTA SE divize Adriana, Nadace 
Okřídlené Kolo, MJM Litovel a.s., 
AMS – intes, s.r.o., MODOS spol. 
s r.o., Stavební firma VYMĚTAL, 
Městská teplárenská společnost  
a.s. Litovel, Vodohospodářská 
společnost ČERLINKA, s.r.o., 
Dům květin Pinie, Martina Peka-
řová – Apartmány PEKIN, Sacer 
Gape, s.r.o., Kooperativa pojišťov-
na, a.s., FCC Litovel, s.r.o.
Atrakce pro děti zdarma mohly 

být díky firmě HTM Sport s.r.o. 
(HEAD).
Za pomoc s technickým zabez-
pečením a úklidem během i po 
akci děkuji Technickým službám 
Litovel. Na bezpečnost všech do-
hlížela ochranka a místní policie. 
Městské policii Litovel děkujeme 
za pomoc se záborem náměstí  
a přilehlých ulic.
Mediální partneři, kteří výrazně 
podpořili propagaci této akce: 
Radio Čas, Radio Haná, Český 

rozhlas Olomouc, Litovelské no-
viny, Oáza, Olomoucký deník  
a Hanácké noviny.
Velký dík patří také Vám všem, 
kteří jste na naši akci přišli  
a tím nás i podpořili. Další –  
17. ročník Hanáckých Benátek 
proběhne jako obvykle druhou 
červnovou sobotu. Již nyní se na 
Vás těšíme 8. června 2019.

Za organizátory 
ředitelka Městského klubu Litovel 

Bc. Hana Neumanová 

pokračování ze str. 12
Letní kino
V červenci do Litovle opět zaví-
tá Kinematograf bratří Čadíků. 
Od soboty 21. července do úterý 
24. července můžete na náměstí 
Přemysla Otakara vidět i letos 
české filmy. Začátek promítání 
je vždy ve 21 hod. a bude se při 
něm vybírat dobrovolné vstup-
né, které poputuje na dobročin-
né účely. 

Jako první v sobotu 21. července 
můžete zhlédnout pohádku AN-
DĚL PÁNĚ 2. Anděl Petronel stá-
le pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil 
lepší službu. Jeho věčný pokuši-
tel, čert Uriáš, začne Petronela 
ponoukat. Stačí utrhnout jablíč-
ko ze stromu Poznání a bude 
vědět to, co ví jen Bůh! A cesta 

k zaslouženému uznání bude 
volná. Hádka Petronela s Uriá-
šem o jablko Poznání ale skončí 
neslavně. V potyčce se vzácné 
ovoce skutálí až na Zemi. An-
děl-popleta a jeho kamarád čert-
-pokušitel musí šupem na svět  
a jablko Poznání najít a přinést 
zpátky. Jak vše dopadne a jestli 
jablko najdou, uvidíte sami. 

V neděli 22. července můžete 
potom vidět komedii BAJKE-
ŘI. Nevlastní bratři Jáchym  
a David společně s kamarádem 
Sašou tráví většinu času ve svě-
tě sociálních sítí. Vztahy pro ně 
představují chaty s virtuálními 
dívkami, které nikdy nevidě-
li, obživu falešná módní show,  
v níž se předstírá něco, co není  
a největší životní problém pak 
vybitý mobil nebo nefunkční 

wifi. Na nátlak rodičů jsou do-
nuceni vydat se pod vedením 
Davidovy půvabné „macechy“ 
Terezy na dvousetkilometrový 
cyklovýlet. S překvapením zjiš-
ťují, že tam venku je skutečný 
svět, v němž život znamená víc 
než status na Facebooku, ale  
i opravdové dívky a mnoho dal-
šího.

Třetím filmem v pořadí je rodinná 
komedie ŠPUNTI NA VODĚ. Ro-
diče bratrů Igora a Davida chystají 
zlatou svatbu. Z Kanady přilétá 
jejich bratranec Ondra, povahou 
tak trochu dobrodruh. Bratry na-
padne, že nejlepší by bylo vyrazit 
za rodiči na kánoích po řece jen 
ve třech, tak, jako za starých časů. 
Jenže od dob společných spanilých 
jízd se leccos změnilo. Co se stane, 
když manželkám dojde trpělivost  

a vyrazí si na dámskou jízdu na kole  
a tatínci se musí postarat  
o všechny děti? Pánové se nevzda-
jí a rozhodnou se vydat na vodu  
v kánoích i tak. A tak desetičlenná 
expedice vyplouvá na dvouden-
ní plavbu vstříc dobrodružstvím  
a spoustě bláznivých zážitků.

Posledním filmem, který uvi-
díme v úterý 24. července bude 
romantická komedie ŠŤASTNÁ. 
Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná 
odjíždí studovat do Prahy herec-
kou akademii. Záhy však zjišťu-
je, že se její původní ideály ne-
setkávají s realitou. Dostává se 
do party protřelých studentek, 
které pojímají hereckou kariéru 
zcela osobitým způsobem. Co 
všechno je Viky ochotná udělat 
pro úspěch? Tak to už musíte 
přijít a podívat se sami.          MK

Taneční večery pro dospělé
Rádi bychom opět otevřeli kurz 
tanečních pro dospělé pod vede-
ním zkušených tanečních mis-
trů Petra a Pavlíny Coufalových 
z Taneční školy Olomouc. Pojď-

te prožít příjem-
né taneční večery  
a užít si tance, 
který je kořením 
života. Kurz je 
vhodný jak pro 
úplné začáteč-

níky, tak i pro ty, kteří si chtějí 
prožít znovu atmosféru spole-
čenských tanečních večerů a jen 
tak se pobavit. Taneční večery 
začínají v pátek 7. září ve 20.15 
hod., kurzovné  činí 1 200 Kč za 
osobu a je nutno jej  uhradit nej-
později do 31. července. 
V případě zájmu o kurz kontak-
tujte paní Němečkovou, e-mail: 
vstupenky@mklitovel.cz, tel: 585 
150 499.                                         MK

SOUTĚŽ O PRAVYHO KOHÓTA  
Z VISKE
∙ neděle 1. 7. od 15 hod., Víska. 
SDH Víska pořádá na hřišti soutěž 
hasičů veteránů. Po skončení zahra-
je Modrá rosa.

LETNÍ KARNEVAL
∙ pátek 20. 7. od 20 hod., Chořelice.

Rockotéka se skupinou Alcatraz  
v areálu za hasičskou zbrojnicí.

ROCKOVÉ LÉTO
∙ sobota 21. 7. od 13 hod., Červenka.
Rockové léto na Července. Vystoupí 
Ortel host Ondrej Ďurica, Perseus, 
Sarkonia, Alžběta, Skramasax, Cali-
bos, Salamandra, Obereg.
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Oči nevidomých, uši neslyšících
Jak fungují naše smysly a může-
me se na ně spolehnout? Tohle 
je téma výstavy, která proběh-
ne v Turistickém informačním 
centru Litovel od 1. července 
do 14. září. TIC ve spolupráci  
s Centrem pro rodinu a sociální 
péči z.s. Ostrava pro vás připra-
vilo interaktivní výstavu, která 
nese název „Oči nevidomých, 
uši neslyšících“. Návštěvníci se 
seznámí se všemi našimi smy-
sly, jak fungují, přiblíží si a po-

chopí osoby s vadou smyslu/ů 
a mohou vyzkoušet pomůcky 
a hry pro nevidomé a neslyšící. 

Výstava bude pří-
stupná od pondělí 
do neděle vždy 
od 9 do 17 hod.,  
v sobotu a v ne-
děli mimo pole-
dní přestávku od 
12 do 12.30 hod. 
Vstupné dobro-
volné. Kontakt: 
www.prorodiny.
cz. 

     TIC Litovel

Sportovní den s Frištenským
Na zahra-
dě Mateřské 
školky Friš-
tenského se 
12. června 
konalo spor-
tovní dopole-
dne pro děti. 
Tato akce se 
zde konala 
již potřetí. 
Pře d škol n í 
děti, které  
v září nastu-
pují do školy, plnily nejrůznější 
sportovní disciplíny po vzoru  
G. Frištenského. A ne vždy to 
byly úkoly lehké, ale každý se 
s nimi dokázal vypořádat po 
svém! Po náročném sportování 
děti obdržely pamětní list a me-
daili.
A proč se vůbec toto dopoled-
ne pro děti pořádá? Odpověď 
je jednoduchá – aby děti věděly, 
že kousek od školky, kterou ně- 

kolik let navštěvovaly, stojí dům, 
ve kterém žil Gustav Frištenský 
a že se na něm nachází pamětní 
deska. Aby měly na paměti, kdo 
to Gustav Frištenský byl a že na 
jeho počest je pojmenována jak 
jejich školka, tak celá ulice. 
Dětem se celá akce líbila a ty, kte-
ré se příští rok stanou těmi před-
školními, se již teď těší na úkoly, 
které pro ně budou připraveny!              
        Mgr. Zdeňka Frištenská a red.

Úspěch studenta Gymnázia
Dějištěm 26. Mistrovství České 
republiky v grafických před-
mětech se 5.–6. června stal 
Hradec Králové. Na 
obchodní akademii 
se o skleněné trofeje 
utkalo šedesát nomi-
novaných soutěží-
cích z krajských kol. 
Šampionát proběhl ve 
čtyřech disciplínách, 
tj. ve Wordprocessin-
gu, Korektuře textu, 
Záznamu mluveného 
slova a Opisu textu. 
Nejtěsnější výsledky nabídla již 
tradičně Korektura textu, kde se 

prvním třem umístěným poda-
řilo před vypršením časového 
limitu splnit celou předlohu  

a rozhodnout musely 
chyby. Reprezentant 
litovelského gymná-
zia Štěpán Kratochvíl 
nakonec v těsném 
rozdílu získal stříbr-
nou příčku a z výcho-
du Čech si odvezl titul 
vicemistra ČR. Zají-
mavou raritou se stal 
fakt, že ze dvanácti 
rozdaných trofejí pu-

tovalo jedenáct na Moravu.
Mgr. Gita Kotrlová

Výstava a beseda na Gymnáziu
Mezi lety 1933–1945 více než 
11 milionů mužů a žen…  
1 milion dětí... 6 milionů Židů. 
To jsou jen strohá čísla, fakta  
o holocaustu. Je důležité vědět, 
je nezbytné si pamatovat, je ži-
vot zachraňující nezapomenout. 
Aby si mladí lidé za těmito čísly 
dokázali představit nepředsta-
vitelnou masu lidského poníže-
ní, utrpení, zármutku, bolesti, 
osobních tragédií, obětí i vůle 
žít, zorganizovali studenti gym-
názia Jana Opletala společně 
se sdružením Respekt a Tole-
rance výstavu Obyčejní lidé  
v neobyčejných dobách, spojenou  
s besedou Holocaust. Předse-
dou sdružení je pan Luděk Štipl,  

s nímž studenti gymnázia na 
přípravě akce spolupracovali. 
Své vzpomínky na koncentrační 
tábor Osvětim a jednoho z nej-
bestiálnějších nacistů, „doktora“ 
Mengeleho, jim vyprávěl pan 
Jiří Fišer.
Výstava dokumentuje několik 
příběhů obyvatel Mohelnice  
a Loštic. Příběhů lidí, kteří se 
stali bohužel součástí statistik 
zahrnujících oběti nacistické 
perzekuce. Jsou ale také dokla-
dem vzájemné lidské pomo-
ci, přestože naděje na úspěch 
se zdají minimální a šance na 
přežití mizivé. Výstavu najdete  
v aule gymnázia. 

PhDr. Lenka Viktoříková

Školní slavnost ZŠ Vítězná
V pátek 22. června se v dopoled-
ních hodinách konala tradiční 
školní slavnost ZŠ Vítězné. Ten-
tokrát měli žáci za úkol 
obléci se do stylu retra 
a šlo vidět, že někteří se 
na svém úboru oprav-
du vyřádili. Žáci šli od 
školy, kolem Sokolovny, 
rybníků až na náměstí 
Př. Otakara. Odpoled-
ne program pokračo-
val na Sokolovně, kde 
vystoupili žáci 9. tříd  
se svou polonézou a žáci 

1. stupně. Pro děti byly připrave-
ny zábavné soutěže a míčové hry.  
                                                    red.

CENTRUM
PRO RODINU 
A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s.
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Jste připraveni 
na novou práci?
Rádi vás přijmeme do supermarketu  
Tesco Litovel na pozici Vedoucí směny.
• nástupní mzda 20 490 Kč
• mzda po 6 měsících až 22 720 Kč
•  nabízíme mnoho benefitů, např. 10% slevu na nákupy v síti obchodů 

Tesco, stravenky v hodnotě 80 Kč, zvýhodněnou Multisport kartu, 
dovolenou navíc za odpracované roky a věrnostní odměnu

 +420 601 082 949

Více na tesco-stores.jobs.cz.

20058_Tesco_IK_inzerceWH_LitovelskeNoviny_90x130_CZ_v01.indd   1 07.06.18   17:43
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Sabina Šmoldasová vítězkou  
technické soutěže
Žákyně 7. ročníku ZŠ Litovel 
Jungmannova, Sabina Šmolda-
sová, se začátkem června zúčast-
nila finálového kola 4. ročníku 
technické soutěže pořádané Ka-
tedrou technické a informační 
výchovy na Pedagogické fakultě 
UP v Olomouci. Získala první 
místo v kategorii mladších žáků, 
což si zaslouží naši pozornost.
Soutěž podporuje tvůrčí tech-
nické myšlení žáků, vyžaduje 
schopnost pracovat s rozličnými 
materiály a nástroji. Pro postup 
do finálového kola bylo potře-
ba zaujmout porotu svépomocí 
vytvořenou funkční karneva-
lovou maskou. Vybraní žáci  
z celého Olomouckého kraje 
pak byli pozváni do dílen na 
Pedagogické fakultě, kde už je 

čekal úkol o něco těžší: vytvořit 
z poskytnutého materiálu za tři 
a půl hodiny model mostu přes 
řeku. Přestože byli Sabininými 
konkurenty takřka pouze chlap-
ci, odbornou porotu nakonec 
nadchlo právě její dílo – padací 
most zhotovený z odřezků dře-
va a bambusových tyčí se sofis-
tikovaným sklápěcím systémem 
z provázků a gumiček. Za tento 
mimořádný výkon dostala Sa-
bina Šmoldasová do své výbavy 
kvalitní vrtačku. Své postřehy 
shrnuje v krátkém rozhovoru 
níže.
Jaké jsi měla pocity a dojmy  
v průběhu finálového kola?
SŠ: Nejdřív jsem si myslela, že to 
nezvládnu. Nevěděla jsem, jaký 
typ mostu udělat, ale naštěstí 
jsem si pak vzpomněla na most 
padací. Nestíhala jsem v první 
části, výrobky ostatních byly 
mnohem větší a hezčí.
Který model tvých soupeřů tě 

nejvíce zaujal?
SŠ: Zaujal mě most kluka, který 
pracoval vedle mě. Vyráběl taky 
padací most. Na rozdíl ode mě 
ale hodně používal tavnou pis-
toli.
Co ti připadalo na úkolu nejob-
tížnější?
SŠ: Nejtěžší bylo vytvořit kloub, 
to mi zabralo asi dvě hodiny.
Co ti při práci nejvíc pomohlo? 
Kde jsi nasbírala potřebné zna-
losti a dovednosti?
SŠ: Nejvíc mi pomohla videa  
z youtubu. Sleduji tam, jak se 
vyrábí různé věci z kartonu, vi-
děla jsem tam i kloub podobný 
tomu, co jsem použila u svého 
mostu. Skoro vždy, když nějaké 
video zhlédnu, si to pak musím 
vyrobit. Máme doma dvě velké 

dílny, kde je strašně moc pří-
strojů. Trávím tam čas sama, 
taťka mi pomáhá, jen když si ne-
vím rady s nějakým novým pří-
strojem. Táta pracuje se dřevem, 
takže i díky němu máme v dílně 
hodně přístrojů, třeba stojano-
vou vrtačku, dvě cirkulárky…
Co bys vzkázala soutěžícím  
v příštím ročníku?
SŠ: Ať se hodně koukají na 
youtubko nebo přijdou ke mně 
domů, já jim klidně s něčím po-
můžu.
Jak plánuješ využít vrtačku, kte-
rou jsi vyhrála?
SŠ: Zatím jsem ji nezkoušela, 
protože teď nemám čas, ale po-
tom s ní budu pracovat co nej-
víc. Chci třeba vytvořit boudu 
pro osmáka degu.
Čím bys chtěla v životě být?
SŠ: Ještě přesně nevím, ale straš-
ně bych chtěla na nějakou umě-
leckou nebo výtvarnou školu.
(-ZSJL- Mgr. Dominika Jančíková)

Divadelní sezóna na Gymnáziu
Stalo se již tradicí, že studenti na-
šeho gymnázia mají v průběhu 
roku možnost navštívit různá di-
vadelní představení. Neomezuje-
me se pouze na divadla olomouc-
ká, ale jezdíme i do vzdálenějších 
např. do Brna či Ostravy. Studen-
ti si tak mohou obohatit kulturní 
rozhled, což považujeme za vel-
mi důležité. Navíc mají jedineč-
nou možnost porovnání, protože 
představení v průběhu roku není 
málo. Letos jsme se studenty na-
příč ročníky gymnázia navštívili 
Národní divadlo v Brně, kde 
jsme zhlédli Petrolejové lampy, 

dále Divadlo moravskoslez-
ské, kde jsme viděli světoznámý 
muzikál Jesus Christ Superstar.  
V Olomouci jsme nemohli vy-
nechat Moravské divadlo s hrou 
Amadeus, baletem Don Quijo-
te či činoherním představením 
Robin Hood. Nemůžeme zapo-
menout ani na divadlo Tram-
tárie s hrou Anna Karenina. 
Všem studentům, kteří nezůstali 
doma a jeli s námi za kulturou, 
děkujeme a doufáme, že nám  
i v příštím roce zachovají věr-
nost. Za celý divadelní tým  
                        Michaela Hradilová
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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

Kurz šití  pro pokročilé 
∙ pondělí 23. 7.–úterý 24. 7. od 8 do 14 hodin.
Možnost přihlášení do 13. 7. Kurz je určen pro předem přihlášené.

Mateřská školka Gemerská slavila
V pátek 25. května bylo v Ma-
teřské školce Gemerská rušno. 
Proč? Školka totiž pořádala 
slavnost u příležitosti výročí  
50 let od svého otevření. Celý 
program zahájila úvodním slo-
vem paní ředitelka Irena Blekto-
vá, krátce promluvil i pan staros-
ta města Ing. Zdeněk Potužák, 
který paní ředitelce předal kytici 
gerber a malý dárek. Poté násle-

dovalo vystoupení dětí z jednot-
livých oddělení školky a vypou-
štění balónků. Na zahradě byl 
na počest 50 let existence školky 
vysazen strom – jabloň. Po tom-
to programu jsme si mohli pro-
story školky prohlédnout, byla 
připravena i výstava fotografií  
a kronika.                                       red.

Cirkusové Minitoulky 
V sobotu 2. června pořádal Klub 
českých turistů TJ Tatran Litovel 
a výbor Spolku rodičů a přátel 
školy Základní školy Litovel, 
Jungmannova 655 již 19. ročník 
turistického pochodu Toulky 
Litovelským Pomoravím. Trasa 
mohla být absolvována buď pěš-
ky nebo na kole. 
Již desátým rokem se současně 
konal i Dětský den – tzv. Mini-
toulky, tentokrát na téma Cir-
kus. Trasa začínala i končila na 
dvoře ZŠ Jungmannova. Vedla 
kolem rybníků, parkem Míru, 
dále kolem muzea, přes ná-
městí Př. Otakara až do cíle. Na  
10 zastaveních děti a někdy  
i jejich rodiče plnili netradiční 
sportovní úkoly – např. zdobení 
lízátek, tvoření v dílničce, háze-
ní kroužků na lahve nebo míčků 
do otvorů, chození po bílé čáře 
s brýlemi, které simulovaly opi-
lost. V cíli na všechny účastníky 

čekal pamětní list a krásné od-
měny. Počasí vyšlo také na jed-
ničku, akce tedy byla opravdu 
vydařená!                                           red.  

Pohádkový les
Ke Dni dětí si naše paní vycho-
vatelky pro nás, děti z prvního 
stupně, připravily úžasnou akci 
„Pohádkový les“.
Vyzbrojeni repe-
lentem, sluneč-
ními brýlemi, 
kšiltovkou a ve 
sportovním ob-
lečení jsme s uči-
telkami dorazili 
na Doubravku, 
kde každý obdr-
žel barevně tiště-
nou knížečku. Se 
zvědavostí jsme 
listovaly a bylo 
nám jasné, že  
v lese na nás če-
kají vlci, babička, 
Karkulka,…
Přečetly jsme 
si úvodní pohádku, kde bylo 
napsáno: Karkulka, bezelstná 
a důvěřivá, neviděla na vlkovi 
nic špatného. Snad jen to, že 
byl mnohem chlupatější, než 

lidé obvykle bývají. „Jdu za ba-
bičkou!“ odpověděla. „Není 
jí dobře, tak jí nesu buchty  

a med.“ Vlk si 
netroufal sníst 
Karkulku hned 
na místě, protože 
dřevorubci byli 
nedaleko. Tak 
nastražil past. 
„Víš co udělá-
me?“ řekl, „Bu-
deme si hrát!“ 
A také jsme si 
opravdu ce-
lou dobu hrály.  
V lese jsme plni-
ly různé zábav-
né, vědomostní  
a sportovní úko-
ly, na které do-
hlíželi starší ka-

marádi, deváťáci.
A jak to všechno dopadlo? Pa-
rádně, všichni jsme byli spoko-
jeni z krásně stráveného dopole-
dne.                   děti z Jungmanky

Puzzliáda na Vítězné
Je pátek 25. května odpoled-
ne. Většina dětí je už doma, ale  
25 vybraných dětí z obou družin 
litovelských škol se připravuje 
na soutěžní střetnutí ve skládání 
puzzlat. Soutěž probíhá ve školní 
jídelně Základní školy Vítězná  
a v časovém limitu 20 minut se 
děti snaží poskládat co nejví-

ce dílků obrázkových puzzlat. 
Není to vždy jednoduché, na-
pětí stoupá, děti bojují a po 
určeném čase již známe výsled-
ky: 1. místo získala ZŠ Vítězná  
a žákyně Eliška Smrčková,  
2. místo  obsadila také ZŠ Vítězná  
a žákyně Karolína Petrová, 3. mís-
to vybojovala ZŠ Jungmannova  

a žák Ondra Vymětal, na 4. mís-
tě se umístila ZŠ Vítězná a žá-
kyně Ester Najmanová, 5. místo 
získali dva žáci – Alex Dočekal 
ze ZŠ Vítězná a Šárka Bauerová 
ze ZŠ Jungmannova. 
Probíhá vyhodnocení, děti pře-
bírají diplomy a drobné odmě-
ny. Sladkosti jsou rozděleny 

mezi všechny soutěžící. Tímto 
děkuji paní vychovatelce ze 
ZŠ Jungmannova Andree Pa-
pajkové za její pomoc při re-
alizaci všech soutěží, které se  
v průběhu celého školního roku  
u nás konají. 

Alena Píchalová Černá 
vychovatelka ŠD Vítězná
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MIA FESTIVAL Praha
Dne 26. května a 1. června se 
taneční skupina KASTER Li-
tovel při DDM zúčastnila ce-
lorepublikového finále taneč-
ní soutěže MIA FESTIVAL  
v Praze v Paláci Lucerna. Pořa-
datelem soutěže je spolek „Děti 
fitness aneb sportem proti dro-
gám“. Jeho posláním je budovat  
v dětech vztah ke sportu, správ-
ně vyplňovat jejich volný čas  
a tím předcházet negativním je-
vům současnosti, jako je např. 
užívání drog. Toto poslání se 
nám osvědčilo. Taneční soutěž 
byla na skvělé úrovni a pře-
svědčila nás o tom, že má smysl 
využít volný čas tancem a dál  
v tanci pokračovat. Účast na této 

taneční soutěži byla podpořena 
z rozpočtu Města Litovel, za což 
velmi děkujeme. 

Soutěžila kategorie MINI III., 
styl disco show s formací Pira-
te Crawe, která se umístila na  

3. místě. Kategorie DĚTI II., styl 
disco dance s formací Dance is 
our life, se umístila na 4. místě 
a kategorie JUNIOR, styl disco 
dance s formací Burnin‘ up, se 
umístila na 3. místě. 
Všichni jsme si odvezli medaile 
a užili si taneční parket i atmo-
sféru v Paláci Lucerna – spo-
kojenost byla veliká. Pro nás už 
bylo vítězstvím to, že jsme po-
stoupili do finále a měli možnost 
se dostat do Prahy mezi ty nej-
lepší. Získali jsme plno inspira-
ce, energie, zkušeností, kterých 
nebylo málo. 
A jaký máme cíl? Zkusit to příští 
rok zas.           Monika Pospíšilová

TS KASTER, DDM Litovel

Mistryně České republiky – mažoretky Linetbells
Litovelské mažoretky se letos 
přihlásily do dvou mažoretko-
vých asociací: Czech Majorettes 
Association (CMA) a Česká Ma-
žoretková a Twirlingová Federa-
ce (ČMF). Obě asociace jsou na 
sobě nezávislé a obě pořádají od 
základních postupových kol až 
po Mistrovství České republiky.
V ČMF se konalo základní kolo 
1. dubna v Prostějově, kde se 
soutěžilo ve dvou výkonnost-
ních třídách A a B. Výsledky 
byly tyto:
Kadetky (7–12 let): 1. místo  
a postup na MČR do Jaroměře (B)
Seniorky (15 let a více): 1. místo 
a postup na MČR do Čáslavi (A)
Solo kadet S. Jergonová: 3. místo 
a postup na MČR do Jaroměře 
(B)
Solo junior J. Štaffová: 2. místo  
a postup na MČR do Čáslavi (A)
Solo junior B. Zlámalová:  
1. místo a postup na MČR do 
Čáslavi (A)
Solo senior N. Elgnerová: 1. místo 
a postup na MČR do Čáslavi (A)
Solo senior D. Slouková: 2. mís-
to a postup na MČR do Jaromě-
ře (B)
Duo junior B. Zlámalová a J. Šta-
ffová: 1. místo a postup na MČR 
do Čáslavi (A)
Duo senior N. ELgnerová a I. 
Rosmanová: 1. místo a postup na 
MČR do Jaroměře (B).

V sobotu 12. května se konalo 
finálové kolo skupiny „B“ v Jaro-
měři. Děvčata i přes brzké ranní 
vstávání a dlouhou cestu ne-
ztratila odhodlání opět zvítězit. 
Ve své skupině „velká formace“ 
měly 7 soupeřek, které se jim 
podařilo porazit a vyhrát. Vítěz-

ným 1. místem se 
staly Mistryněmi 
České republi-
ky skupiny „B“. 
Zlatem však naše 
úspěchy nekonči-
ly. Stříbrnou me-
daili vybojovalo 
duo seniorek Na-
tálie Elgnerová  
a Iveta Rosma-
nová, sólo naší 
kadetky Sofie 
Jergonové porota 
ocenila 7. místem 
a sólo seniorky 
Daniely Sloukové 
5. místem. 
V sobotu 19. 
května proběhlo v Olomouci 
Mistrovství Moravy (CMA). Děv-
čata věděla, že se musí dobře 
umístit, protože jim šlo o postup 
na Mistrovství České republiky 
CMA, které se konalo o víkendu 
25.–27. května v Hradci Králo-
vé.
V Olomouci se většině děvčat 
podařilo zajistit si postup na fi-
nále – kadetky opět z 1. místa.  
A další postup z 1. místa si za-
jistila také Štaffová Johana svým 
sólem v kategorii junior. Další 
umístění byla taková:
3. místo Zlámalová Barbora, 
solo senior
4. místo Slouková Daniela, solo 
senior
4. místo seniorky velká formace
6. místo duo Elgnerová Natálie  
a Rosmanová Iveta
3. místo seniorky minimix

Ve dnech 25.–27. května se vyda-
ly mažoretky na Mistrovství Čes-
ké republiky do Hradce Králové  

s asociací CMA. Celý víkend byl 
velmi náročný, kdy seniorská 
skupina minimixu vystupovala 
v 22.30 hod. a do postele se do-
stala krátce před půlnocí a v ne-
děli se vstávalo opět brzy. I přes 
značnou únavu a nepříznivé kli-
matické podmínky se děti sna-
žily podat co nejlepší výkony,  
a odvážely si tyto výsledky:
Kadetky 3. místo a titul II. vice-
mistyně ČR hobby
Seniorky minimix 4. místo
Seniorky 7. místo
J. Štaffová 1. místo solo junior 
hobby
B. Zlámalová 2. místo solo seni-
or hobby

Poslední soutěž nás čekala  
9. června v Čáslavi a to MČR 
výkonnostní kategorie A asoci-
ace ČMF. Den byl opět velmi 
dlouhý, brzké vstávání, teplo-
ta v hale 30 stupňů, návrat po 
půlnoci... Děvčata ve skupino-
vé formaci senior podala snad 

nejlepší výkon za tuto sezónu 
a právem si odvážela 1. místo  
a titul Mistryně České republi-
ky s postupem na Mistrovství 
Evropy do Srbska. Soutěžní den 
uzavřelo naše duo junior Johana 
Štaffová a Barbora Zlámalová, 
které si i přes velkou konkurenci 
také vybojovaly 1. místo a titul 
Mistryně České republiky s po-
stupem na Mistrovství Evropy 
do Srbska, které se bude konat 
začátkem září.
Mistrovství Evropy v Srbsku 
bude pro děti velmi finančně 
náročné a pokud by se našel 
někdo, kdo by rád dětem při-
spěl nějakou korunou, budeme 
velmi rádi. Obrátit se můžete 
na naše web.stránky www.line-
tbells.cz, kde se sponzoři dozví 
více.

Pro děti, které by se příští rok 
chtěly k nám přidat, pořádáme 
nábor 11. a 18. září od 16 hodin 
na Sokolovně.            Spolek rodičů
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V polovině dubna začala litovel-
ským rychlostním kanoistům 
závodní sezóna a lze konstato-
vat, že velmi úspěšně. První zá-
vody konané v Ostrožské Nové 
Vsi byly součástí celosezónní 
soutěže Velkomoravské ligy.  
Mladí svěřenci trenérů Kar-
la Daševského a Miloše Pavlá-
ta závodící v kategoriích žáků  
a benjamínků si dovezli hned tři 
medaile. Také následující víkend 
přinesl trenérům a jejich svěřen-
cům nemalou porci radosti – na 
závodech v Kojetíně opět získa-

li mladí závodníci umístění na 
stupních vítězů a to hned třikrát. 
O víkendu 21. a 22. dubna se  
v Praze konalo Mistrovství 
České republiky na dlouhých 
tratích. Ani v tomto význam-
ném závodě se litovelští mladí 
závodníci neztratili – naopak  
v nejmladší kategorii benjamín-
ků dosáhl Jan Foukal historic-
kého úspěchu a stal se Mistrem 
České republiky, což se zatím 
žádnému litovelskému rychlost-
nímu kanoistovi nepodařilo. Ze 
všech těchto úspěchů a výbor-
ných výsledků mají radost nejen 
samotní závodníci, pro něž jsou 
takové úspěchy povzbuzením 
do dalšího náročného tréninku, 
ale samozřejmě i jejich trenéři  
a rodiny. 
Velké poděkování za vstřícnost  
patří členům litovelské římskoka-
tolické farnosti, p. M. Bambuchovi  
a členům pastorační a ekono-
mické rady, kteří umožnili vyu-
žít část farní zahrady k umístění 
nové loděnice. Závěrem nezbý-
vá než popřát trenérům a jejich 
svěřencům stejně úspěšnou dru-
hou polovinu závodní sezóny.                     
      M. Medková, Rychlostní kanoistika 
                  Litovel, z. s. (red. kráceno)

Rychlostním kanoistům začala sezóna

Litovel po šesté hostila turnaj nejmenších házenkářů
O víkendu 8.–10. června, kdy 
Litovel žila festivalem Hanácké 
Benátky, se město stalo také cen-
trem miniházené v Česku. Od-
díl házené Tatranu Litovel pořá-
dal již 6. ročník turnaje Litovel 
Minicup. V pátek po poledni se 
na Hanou sjelo celkem 24 týmů 
z celé republiky. Ve dvou věko-
vých kategoriích  od 6 do 10 let 
pak během třech dnů každý tým 
odehrál 11 utkání miniházené 
systémem 4+1 (4 hráči v poli  
a brankář) na zmenšeném hřišti.
Jako v předchozích ročnících se 
zápasy hrály souběžně v hale ZŠ 

Vítězná a na venkovním hřišti 
na Sokolovně. Obě sportoviště 
se po celý víkend jen hemži-
la mladými hráčkami a hráči  
a také množstvím příznivců, kte-
ří své týmy přijeli podpořit ne-
jen z okolí, ale i z Prahy a střed-
ních Čech nebo z jižní Moravy. 
Všichni mohli být nadšeni nejen 
z výborné sportovní atmosféry 
a zajištění turnaje, ale přede-
vším z hezkých házenkářských 
výkonů dětí na hřišti. No a jak 
to dopadlo? V mladší katego-
rii byli nejúspěšnější házenkáři  
z Velké Bystřice před Kostelcem 

na Hané a Ná-
chodem. Do-
mácí Tatran 
skončil na 9. 
místě. Ve starší 
kategorii zvítě-
zil celek Soko-
la Telnice před 
Duklou Praha 
a Chodovem. 
Litovelští há-
zenkáři ob-
sadili po loň-
ském triumfu 
také výborné 
4. místo.
„Myslím, že letošní turnaj se opět 
vydařil. Viděli jsme spoustu ši-
kovných hráčů, což je pochvala 
pro ně samé i pro jejich trenéry. 
Vyšlo nám i počasí a poděková-
ní patří také všem, kteří turnaj 
zajišťovali organizačně, a na-
šim sponzorům,“ hodnotil po 
třídenním maratonu již zna-
telně vyčerpaný ředitel turnaje 
Martin Zifčák, jenž sám má na 
turnaji lví podíl. „Oceňuji přede-
vším práci všech, kteří se věnují 
dětem, protože to je základ toho, 
aby děti dělaly něco prospěšného 
a neseděly jen u počítače. A všem 
hráčům gratuluji a věřím, že jste 

tady získali nové sportovní zku-
šenosti a nové přátele,“ uvedl na 
slavnostním zakončení starosta 
města Litovel Ing. Zdeněk Po-
tužák. 
Litovel Minicup Litovel 2018 
podpořili: Město Litovel, Me-
tal Trade Comax, Junghein-
rich, IDS Olomouc, SEV 
Litovel, Hudy sport Olomouc, Olo- 
moucký krajský svaz házené, Pro-
-sport Olomouc, Auto Klanica, 
Unex Uničov, Pivovar Litovel, Na-
vrátil Photography.
Více fotografií, videa a informace 
na http://minicup.tatranlitovel.cz.  
         Radovan Šimek, Tatran Litovel

∙ Házenkáři Tatranu Litovel 
jako vítěz první ligy budou 
opět startovat v nejvyšší soutě-
ži mužů – Extralize. Do soutě-
že se vrací po jednoleté pauze  
a vystřídají Strakonice – poslední 
tým uplynulého ročníku. Hned 
na start sezóny do Litovle zaví-
tají házenkáři HC ROBE Zubří, 
utkání startuje v sobotu 8. září   
v 17 hod. v hale ZŠ Vítězná.  
∙ Odchovanci litovelské házené 
Miroslav Nedoma a Matěj Nantl 
se na konci května stali v dresu 

HBC Karviná mistry Extraligy. 
Především Miroslav Nedoma 
se výrazně podílel na úspěchu 
Karviné, nastřílel 136 branek 
a bez pochyby byl nejlepším 
pravým křídlem soutěže. Matěj 
Nantl se zase natrvalo usídlil  
v juniorské reprezentaci.
∙ O víkendu 25.–26. srpna uspořá-
dají házenkáři Tatranu 59. ročník 
turnaje O pohár města Litovel. Na 
pozvání domácího týmu přijedou 
HBC Strakonice a ŠKP Bratislava.

Radovan Šimek, Tatran Litovel

Krátké zprávy ze sportu

Jan Foukal, mistr ČR v kategorii benjamín-
ků s olympijským medailistou J. Dostálem

„Litovelský vodník Brčál“ 2018
V sobotu 16. června se sešly na 
plaveckém bazénu v Mohelnici 
děti z plaveckých kroužků Li-
tovel, Mohelnice a Zábřeh, aby 
se zúčastnily 3. ročníku plavec-
kých závodů o putovního „Lito-
velského vodníka Brčála“.
Všechny děti byly zařazeny do 
kategorií podle věku a plavalo se 
šest disciplín. 
Ti nejmenší 50 m prsa, starší 
100 m prsa, znak a volný způ-
sob. Závod jsme zakončili šta-
fetou.
Plavecké kroužky se nakonec 

umístily takto: 1. místo PK Mo-
helnice, 2. místo PK Litovel,  
3. místo PK Zábřeh. 
Vodník Brčál zůstal po zásluze 
na plaveckém bazénu v Mohel-
nici. Snahu dětí jsme ocenili 
medailemi, diplomy, malými 
dárečky a sladkou odměnou. 
Děkuji rodičům za pomoc a pod-
poru dětí, vedoucím kroužků za 
přípravu dětí na plavecký závod 
a dětem za reprezentaci a úsilí, 
které do toho daly.
Přeji všem krásné léto! 
Hana Kaštanová, vedoucí bazénu



SPORT / 19

Kajakářka TJVS Litovel Barbora 
Dimovová vlétla do nové závodní 
sezony ve velkém stylu. 
V minulých týdnech se zúčast-
nila dvou nejvýznamnějších 
světových akcí ve sjezdu na 
divoké vodě, a to Mistrovství 
světa ve Švýcarsku a Světového 
poháru v Bosně. Na obou si ved-
la skvěle a vybojovala dvě zlaté 
medaile z MS v závodě družstev 
a premiérově zlatou medaili ze 
světového poháru v Banja Luce. 
Po návratu domů z Bosny jsme 
Barboru trošku vyzpovídali.

LN: Barčo, poslední týdny byly 
pro tebe asi hektické, můžeš nám 
popsat, jak probíhaly?
BD: Domácí nominační závody 
jsou vždycky nejtěžší, protože 
české kajakářky patří ke svě-
tové špičce a do reprezentace 
se vejdou pouze čtyři. Mně se 
podařilo nominovat ze čtvrté-
ho místa až na posledních no-
minačních závodech v půli 
května v Roudnici, a byly to 
klasicky velké nervy. 
LN: Nakonec jsi to ale zvládla 
a mohla jsi tak odjíždět s čis-
tou hlavou na MS ve Švýcar-
sku. Jaké byly tvoje cíle a co 
prostředí šampionátu?
BD: Jsem ještě juniorka, 
tudíž jsem k cílům na MS 
dospělých přistupovala  
s pokorou. S trenérem jsme 
si říkali, že do desítky v dlou-
hém sjezdu a finále ve sprin-
tu by bylo fajn. Švýcarsko je 
krásná země plná hor a je-
zer. Dějiště MS bylo ve ves-
ničce Muotathal rozložené  
v malém údolí mezi zasně-
ženými horami a uprostřed 
tekla průzračná divoká 
řeka Muota. Celé to pro-
středí bylo jak jedna veliká 
reklama na sjezd na divo-
ké vodě. Bydleli jsme v ma-
lebných srubech Husky Lodge 
nedaleko od startu, kde jsme  
s českým týmem vegetili a men-

tálně se připravovali na závod.
LN: Takže taková příjemná dovo-
lená?
BD: To ani náhodou. V Muo-
tathalu jsme byli před MS tři-
krát na soustředění a vždyc-
ky byla hrozná „kosa“, což  
v kombinaci se studenou vodou  
v řece nebylo moc příjemné. Na-
štěstí na začátku června, kdy se 
MS konalo, bylo krásné letní po-
časí, což všichni uvítali. Tréno-
vali jsme dvoufázově, takže bylo 
fajn, že nám v přestávce mezi 
tréninky stihly uschnout věci.
LN: Jaká byla závodní trať ?
BD: Řeka Muota se vyznaču-
je velkým spádem a svým ko-
lísavým průtokem od 30 do  
70 kubíků za sekundu. Loni na 
Světovém poháru byla povodeň, 
a to bylo fakt dobrodružství. 
Letos voda postupně klesala  
a ustálila se na rozumné hrani-
ci, která mi celkem vyhovovala. 
V rámci MS se jely dva indivi-

duální závody – sjezd klasik, 
který měl cca 13 minut a 4 km  
a sprint o délce cca 600 m  
a v čase přes 1 minutu.
LN: Jsi úřadující juniorská mist-
ryně světa ve sprintu. Specializu-
ješ se tedy na sprint?
BD: Sprint mi opravdu jde, ale 
na vrcholných akcích dokážu 
zajet slušný výsledek i v klasic-
kém sjezdu. Trať na MS byla 
dost specifická s velkým průto-
kem a těžkými nepravidelnými 
vlnami, které strašně tahaly za 
ruce. Ze začátku jsem vůbec ne-
věděla, jak na takové vodě jezdit, 
protože u nás máme řeky s tře-
tinovým průtokem, a to je znát.
LN: Nakonec jsi ale našla recept, 
jak vodu v Muotě přeprat.

BD: No, spíš jsem zkoušela vy-
užít její síly v můj prospěch  
a snažila se jet podle jejího ryt-
mu, což bylo hrozně fyzicky ná-
ročné. Dopředu jsme věděli, že 
nás čeká pěkná fuška, tak jsme 
tomu přizpůsobili i přípravu  
a vyplatilo se to. V dlouhém 
sjezdu jsem zajela skvělé 6. mís-
to, cca dvě sekundy od medaile. 
Na sprintu jsem věřila v lepší 
výsledek, zvlášť když jsem po 
kvalifikaci měla druhý nejlepší 
čas. Ve finále jsem však udělala 
drobnou chybu, která mě stála 
medaili, takže jsem skončila na 
čtvrtém místě.
LN: Čtvrté místo ve finále MS 
dospělých je přece fantastický 
výsledek.
BD: S odstupem času to tak taky 
vnímám, ale ten nepatrný rozdíl 
0,33 sekundy na medaili zamrzí.
LN: Náladu sis pak ale spravila  
v závodě družstev, ne?
BD: To je pravda. Závod hlídek 

na MS je vždy prestižní záleži-
tost, protože patříme mezi fa-
voritky. Mně se podařilo nomi-
novat v klasiku i sprintu a spolu 
s Martinou Satkovou (Dukla) 
a Anežkou Paloudovou (Č. 
Krumlov) jsme vybojovaly dvě 
zlata na MS. Byl to úžasný pocit. 
LN: Takže po závodě bouřlivé 
oslavy?
BD: Na oslavy nebyl čas, protože 
jsme hned v noci po vyhlášení 
přejížděli domů.
LN: Tak aspoň oslava doma byla?
BD: Doma jsem jenom přebalila 
tašku a další den ráno cestovala na 
SP do Bosny.
LN: To byl docela náročný pro-
gram, jak jsi to zvládala?
BD: Na cestování jsem docela 

zvyklá, takže v autě umím rych-
le usnout. Co byl trochu šok, tak 
srovnání životních podmínek ve 
Švýcarsku a Bosně. Mám dědu 
v Bulharsku a na Balkáně jsem 
už byla, ale stejně je to vždycky 

překvapení. Řeka Vrbas 
protéká krásným kaňo-
nem a je moc pěkná, co 
nás ale zaskočilo, tak to, 
že na Balkáně životní 
prostředí a odpadky moc 
neřeší. Přijeli jsme tam 
ale závodit, tak jsme se 
především soustředili na 
vlastní závod, což se uká-
zalo jako dobrá taktika. 
V dlouhém sjezdu jsem 
si vylepšila své osobní 
maximum na 5. místo  
a ve sprintu jsem poprvé 
v životě vyhrála Světo-
vý pohár, což byl úžasný 
pocit.
LN: Tak to je paráda, gra-
tulujeme. Jaké jsou tvé 
další plány?
BD: Tento týden zahajuji 
přípravu na vrchol sezo-
ny – Mistrovství Evropy 

juniorů, které se koná začátkem 
srpna v makedonském Skopje. 
Čeká mě ještě spousta práce, 
abych se dostala po tom cesto-
vání do optimální formy.
LN: Chtěla bys závěrem někomu 
poděkovat?
BD: Velký dík patří městu Lito-
vel, které je mým hlavním part-
nerem a pomáhá mi při cestě za 
mými sportovními sny. Nesmím 
zapomenout ani na mou školu 
Gymnázium Jana Opletala v Li-
tovli, kde mi vychází vstříc indi-
viduálním plánem studia. Podě-
kování patří i rodičům, sestrám 
a celému našemu family fan klu-
bu, který mi vždy na dálku posí-
lá energii, která mě žene do cíle.
Foto: Aleš Berka                            red.                                    

Kajakářka Barbora Dimovová vyhrála Světový pohár v Bosně

BARBORA DIMOVOVÁ 
Ročník narození: 2000
Studentka sexty GJO Litovel.
Sportovní klub: TJVS LITOVEL
Trenér: Keno Dimov 
Největší úspěchy: 
2018: SP Bosna – 1.místo sprint, 
MS Švýcarsko – 2x 1. místo 
družstva, 4. místo ve sprintu
2017: MS juniorů Murau Ra-
kousko – 1. místo sprint, 2. mís-
to klasik, 1. česká vítězka pres-
tižní ankety WORLD PADDLE 
AWARDS



Hry bez hranic

Umístění družstev:  
1. místo   Vilémov                 2. místo   Kluzov        

3. místo   Litovel      4. místo   Cholina                
5. místo   Chořelice

V sobotu 26. května pořádalo město Litovel sportovní akci Hry bez hranic. Den plný adrenali-
nu, zábavy, soutěživosti, krásného slunečného počasí... Letošních her se zúčastnily tyto obce: 

Litovel, Senice na Hané, Pňovice, Vilémov, Sobáčov, Červenka, Luká, Měrotín, Loučka, Dubčany, 
Bílsko, Tři Dvory, Mezice, Cholina, Střeň, Haňovice a Kluzov. Dopolední program zahájilo taneč-
ní vystoupení mažoretek, hodně štěstí a sil popřál soutěžícím starosta města Ing. Zdeněk Potužák. 
Dopolední program vyplnily tyto soutěže: přetahování, most přes vodu, stavba stanu a pojídání 
tvarůžků. Odpoledne jsme viděli soutěž v rozdělávání ohně, pití piva na čas, nafukování raftu  
a plavbu na kanoi. Od 15 hodin vystoupil se svou zábavnou siláckou show rytíř Modré trnky Va-

lašského království Bolka Polívky, ZEKON.


