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Dvě zlata a jedno stříbrné ocenění si domů z Prahy přivezli litovelští 
pivovarníci z nejprestižnější pivovarnické celostátní anonymní 
degustace České pivo 2018. Zlato získal ležák Litovel Premium 
a výčepní Moravan. Stříbro pak Litovel Premium Dark. Pivovar 
Litovel se tak stal nejúspěšnějším v celé soutěži, jež je pořádána 
každoročně Českým svazem pivovarů a sladoven a Výzkumným 
ústavem pivovarsko-sladařským. 

Titul z nejprestižnější soutěže v Česku – Českého piva – by chtěl mít ve 
své sbírce trofejí každý pivovar. Málokterý se však může tímto titulem 
pochlubit, natož aby těchto trofejí měl takové množství jako právě Pivovar 
Litovel. Jen za posledních deset let bylo pivo z Litovle na stupních vítězů 
dvacetdevětkrát. „Přebíráte-li ocenění jednou, je to krásné, ale ještě to 
nevypovídá nic o dlouhodobé stabilitě jakosti piva. Kvalita je potvrzena 
až opakovaným vítězstvím. Úplným dokladem té nejvyšší kvality pak je, 
když vítězí piva jednoho pivovaru v různých kategoriích. Napříč pivy 
výčepními, ležáky, ale i tmavými pivy, stejně tak speciály, pokud se tyto 
kategorie v dané soutěži degustují,“ říká emeritní sládek Pivovaru Litovel 
Miroslav Koutek a dodává: „Když jsem přebíral před 27 lety v roce 1991 
u příležitosti pivovarsko-sladařských dnů v Banské Bystrici broušenou 
vázu za první místo v soutěži, vůbec jsem netušil, že náš pivovar bude
v porevolučním období takto úspěšný. Vždyť konkurence je tak obrovská. 
Těmito úspěchy, za kterými stojí poctivá mnohaletá práce celého kolektivu 
pivovarníků z Litovle, jsem přímo nadšen.“ 

A co k úspěchu litovelského zlatavého moku říká současný sládek Petr 
Kostelecký? „S velkou radostí a zároveň pokorou jsem vystupoval na 
pódium překrásného historického sálu Národního domu na Vinohradech, 
kde jsem z rukou ministra zemědělství převzal zlatá ocenění za Moravana
a ležák Premium. Společně s emeritním sládkem a předsedou 
představenstva Miroslavem Koutkem a ředitelem pivovaru Lumírem 

Hynečkem jsme pak měli  tu čest  slavnostně  narazit  dřevěný soudek 
s naším ležákem Premium a oficiálně tak přípitkem zahájit Svatováclavské 
slavnosti piva v celé ČR.“ 

Získaná ocenění komentoval i ředitel pivovaru Lumír Hyneček:„Těší nás, 
že se nám v roce, kdy Pivovar Litovel slaví 125 let od svého slavnostního 
otevření podařilo získat první místo v nejprestižnější kategorii světlých 
ležáků. Litovel Premium patří k našim nejúspěšnějším pivům, která 
pravidelně oceňují odborníci na degustačních soutěžích u nás i v zahraničí. 
Vyrábíme jej tradičními postupy z ječmenů pěstovaných na úrodné Hané, 
tršických chmelů a pramenité vody z Litovelského Pomoraví,“ komentuje 
úspěch ředitel pivovaru.

Nejlepší pivovar v České republice? Litovel!

Ocenění v Praze převzali současný sládek pivovaru Petr Kostelecký, ředitel Lumír Hyneček
a emeritní sládek Miroslav Koutek.
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Předplatné na rok 2019
Chcete předplacené Litovelské 
noviny dostávat každý měsíc do 
své schránky či předplatné daro-
vat jako milý dárek svým příbuz-
ným či přátelům?
Neváhejte se ohledně vyřízení 
obrátit na naši redakci se sídlem 
na Městském úřadě v pracov-
ní dny vždy od 8 do 14 hodin. 

Můžete také zavolat na telefon  
585 153 147 nebo využít  
e-mailovou adresu: litovel-
skenoviny@mestolitovel.cz. 
Máme pro Vás připraveny  
i dárkové poukazy předplat-
ného. Jedno číslo stojí 11 Kč, 
předplatné na rok pak činí  
132 Kč.                                         red.

Letem světem Litovlí
· V červnu 
a červenci 
l e t o š n í h o 
roku dostala 
radniční věž 
nový nátěr. 
Věž se však 
teď dočkala další novinky. V okénkách 
z Šerhovní uličky sedí havrani. Jejich 
úkolem je zabránit holubům stavět si 
zde hnízda. Podle odborníků se holu-
bi havranů bojí a navíc je okénko pro 
oba ptáky společně poměrně malé. 
Havrani jsou zajištěni proti vypadnutí 
tenkými drátky, které sídlení holubů 
ještě ztěžují. Dosavadní systém bodců 
holuby zatím nedokázal dostatečně 
odradit, snad nám ha-
vrani pomohou více! 
· Stavební úpra-
vy bytového domu  
č. 104/14 provádí fir-
ma VESTAV group  s.r.o.  
z Vyškova. Půjde  
o kompletní renovaci 
fasády, odstranění 
problému s vlhkostí 

pomocí sušících omítek a injektáže 
zdiva. Bude se provádět zateplení 
fasády, opravy říms, vytvoření nové 
střešní roviny z keramických tašek 
(bobrovek), oprava kamenného por-
tálu i znaku města. Stavební úpravy 
se týkají i všech částí průjezdu. V půd-
ním prostoru dojde k opravě původní 
střechy v místech, která jsou poškoze-
na, k sanaci vlhkého dřeva a provede 
se zateplení podlahy půdy. Ve dvoře 
domu se vybuduje nový pochozí  
a okapový chodník. Dojde k výměně 
nástřešních a dešťových svodů. Ter-
mín dokončení je 15. prosince.
· V polovině října byly zahájeny dvě 
velké stavební akce. První akce se 

týká havarijního stavu řeky Moravy 
(Radniční Morava) v ulici Husově. 
Bude zde provedena sanace nábřež-
ních zdí, sanace mostu u CHKO Lito-
velské Pomoraví a součástí akce bude 
také nový můstek k Sochově vile 
(dříve sídlo Policie ČR). Ulice Husova 
bude uzavřena v úseku od křižovatky 
ulic Jungmannova a Husova po kostel 
Husův sbor. Pěší budou moci úsekem 
procházet po pravé straně ve směru 
z náměstí do parku. Řešení doprav-
ní obsluhy je zajištěno. Uzavírka je 
plánována od 22. října do 31. března 
příštího roku.
Druhá stavba se týká uničovského ryb-
níka (před budovou gymnázia), kde je 
v současné době vodní srážka. V rámci 
akce bude provedena oprava 
loviště, opěrné zdi, odpado-
vého kanálu a vypouštěcího 
zařízení. Stavební práce byly 
zahájeny v úterý 16. října  
a budou trvat zhruba 6 mě-
síců. Staveniště bude zřízeno  
u loviště rybníka a tento pro-
stor bude oplocen a uzavřen. To 

znamená, že k budově gymnázia bude 
možné se dostat pouze ve směru od 
parku; ve směru od sídliště bude nutné 
obejít rybník. Vstup do sokolovny bude 
možný náhradním bočním vchodem, 
vstup do Fit-centra nebude omezen.
· Na sídlišti Vítězná se nachází nevyužitý 
altánek. Byli byste pro ho opravit a umís-
tit tam znovu ptactvo, jak tomu kdysi 
bývalo? Nebo máte jiný nápad na jeho 
využití? Vaše názory a nápady můžete 
psát na e-mail Litovelských novin. 
· Práce probíhají i na Pavlínském mostě. 
Nyní se dokončují podpěry a bednění. 
Na začátku listopadu bude zalita že-
lezobetonová monolitická mostovka. 
Poté se začne pracovat na komunikaci  
a chodníku.                                                  red.

Litovel – Velké  dějiny  města  v  prodeji
V pátek 26. října byla na slav-
nostním večeru na Záložně po-
křtěna dvousvaz-
ková publikace  
Litovel – Velké 
dějiny města. 
(Podrobněji bu-
deme informovat 
v prosincovém 
vydání novin, 
křest probíhal až 
po uzávěrce.) Od 
soboty 27. října si 

můžete tuto monografii zakou-
pit. K dostání bude v Turistic-

kém informač-
ním centru na 
náměstí, na po-
kladně Městské-
ho úřadu, dále  
v Muzeu Litovel 
a v Knihkupec-
tví Atlas Alfa 
pana Lindušky. 
Cena je 890 Kč. 
                        red.

Stíny Litovelska
Rozbité dveře
V pondělí 8. října ve 21.20 hod. přija-
la hlídka městské policie telefonické 
oznámení, že u jednoho z domů na 
sídlišti K. Sedláka neznámý muž kope 
do vchodových dveří. Strážníci na místě 
muže zadrželi. Ten jim sdělil, že do vcho-
dových dveří kopal on, a to s úmyslem je 
poškodit. Prý mu to nařizoval hlas v jeho 
hlavě. Hlídka se jej dotázala, zda se léčí 
s nějakou chorobou. Uvedl, že byl pro-
puštěn z FN Olomouc, psychiatrického 
oddělení. Na místo byla přivolána RZS  
a muž putoval zpět. 

Opilci se loučili s teplem
Ve středu 10. října v 22.10 hod. byli 
strážníci upozorněni, že na sídlišti 
Vítězná, v parčíku, dělají nepořádek 
bezdomovci. Hlídka na místě zjistila, že 
zde sedí na lavičkách 5 osob. Všechny 
popíjely víno a pivo. Pod lavičkami a na 

chodníku byly poházeny různé odpadky, 
papírové obaly, ubrousky a chodník byl 
znečištěn plivanci a krvavými skvrnami, 
jeden z přítomných neudržel balanc  
a poryl chodník nosem. Osoby byly ob-
viněny z požívání alkoholu na veřejném 
prostranství, znečišťování veřejného 
prostranství a rušení nočního klidu. Byly 
vyzvány, aby uklidily odpadky a opustily 
prostor, což učinily. Přestupek byl po-
stoupen přestupkové komisi.

Děti honila mlsná
Ve čtvrtek 18. října v 13.30 hod. přijala 
hlídka městské policie telefonické ozná-
mení, že v prodejně Albert zadrželi ne-
platící zákazníky. Byli to nezletilí chlapci 
ve věku 11 let. Šli ze školy, měli na něco 
chuť a Albert byl při cestě. Tři čokolády 
a dva RedBully to jistily. Ani si nesmlsli, 
byli předáni rodičům a doma je čekal 
mazec.                          Městská policie Litovel
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Volby do zastupitelstva jsou za námi. Jak dopadly? 
Počet volebních okrsků Voliči v seznamu Volební účast v % Vydané obálky Odevzdané obálky Platné hlasy

17 8 012 42,34 3 392 3 390 59 439

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 SNK – Občané a sportovci Litovelska 7 135 12,00 21 3
2 SNK – Litovel 14 001 23,56 21 5
3 ODS 6 185 10,41 21 2
4 ČSSD 3 696 6,22 21 1
5 KSČM 5 030 8,46 21 2
6 SNK – Evropští demokraté 5 991 10,08 21 2
7 ANO 2011 11 823 19,89 21 4
8 KDU-ČSL 5 578 9,38 21 2

Kdo jsou naši noví zastupitelé?

Jiří Kohout
Počet hlasů: 678

KL: SNK – Občané a 
sportovci Litovelska

Mgr. Mirko Spurník
Počet hlasů: 508

KL: SNK – Občané a 
sportovci Litovelska

Pavel Pěruška
Počet hlasů: 405

KL: SNK – Občané a 
sportovci Litovelska

Mgr. Eva Hrachovcová
Počet hlasů: 1 102
KL: SNK – Litovel

Viktor Kohout
Počet hlasů: 1 281
KL: SNK – Litovel

Ing. Zdeněk Potužák
Počet hlasů: 964 

KL: SNK – Litovel

Ing. Karel Zmund
Počet hlasů: 709

KL: SNK– Litovel

Mgr. Lubomír Broza
Počet hlasů: 699

KL: SNK – Litovel

Bc. Zdeněk Jančí
Počet hlasů: 477

KL: ODS

Lenka Zabloudilová
Počet hlasů: 396

KL: ODS

Petr Šrůtek
Počet hlasů: 315

KL: ČSSD

Kamil Veselý
Počet hlasů: 413

KL: KSČM

Ing. Gabriel Ošťádal
Počet hlasů: 341

KL: KSČM

Jaroslav Skála
Počet hlasů: 568
KL: SNK – ED

Mgr. Robert Najman
Počet hlasů: 465
KL: SNK – ED

Martin Geprt
Počet hlasů: 848
KL: ANO 2011

Jana Wagnerová
Počet hlasů: 719
KL: ANO 2011

Ing. Martin Pavlík
Počet hlasů: 697
KL: ANO 2011

Mgr. Tomáš Dědek
Počet hlasů: 655
KL: ANO 2011

MUDr. Alena Šromová
Počet hlasů: 642
KL: KDU-ČSL

Ing. Ludmila Zavadilová
      Počet hlasů: 512
       KL: KDU-ČSL

Celorepublikové průzkumy: Průměrný věk 
zvolených zastupitelů je 47 let. Nejstaršímu 
je 87 let. Osmnáctiletých, tedy nejmladších 
zastupitelů, je 17. V zastupitelstvech usedne 
72 % mužů a 28 % žen (zastupitelstvo tvo-
řené pouze ženami bude v České repub-
lice pouze ve dvou obcích, jedinou ženu 
nebude mít zastupitelstvo ve 442 obcích).                         
                                                   tisková zpráva ČSÚ

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za podporu, kterou jste vy-
jádřili Sdružení nezávislých kandidátů –  
Litovel v komunálních volbách.Vážíme si 
této podpory a důvěry. Chceme spolupraco-
vat se všemi, kdo chtějí přispět ve prospěch 
našeho města a obcí.                   
Ing. Zdeněk Potužák a kandidáti SNK – Litovel
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O půjčkách a jejich řešení s Charitní poradnou Nedlužím
Již rok funguje v rámci Charity 
Litovel Charitní poradna Ne-
dlužím. Tato poradna vznikla za 
podpory MAS Moravská cesta  
v rámci projektu „Řešení dluho-
vé problematiky a podpora rodin 
na Litovelsku“. 

Nabídka půjček je v součas-
né době opravdu široká – dnes 
Vám půjčí skoro kdokoli, ko-
lik chcete, na co chcete. Rychle  
a snadno. S touto jednoduchostí 
ale zároveň roste nebezpečí –  
v záplavě půjček je těžké se ori-
entovat. Je tedy namístě si uvě-

domit, jaký je rozdíl mezi tím, 
když si půjčím u banky a když si 
naopak půjčím u nebankovního 
věřitele. Každá banka si předtím, 
než Vám poskytne půjčku, pro-
věří Vaši úvěruschopnost – tedy 
to, jak jste schopni úvěr splácet. 
Nebankovní věřitelé toto větši-
nou nedělají – pro člověka, který 
si tedy rychle potřebuje půjčit, je 
toto lákavá volba.
Charitní poradna Nedlužím na-
bízí lidem, kteří se ocitli v dluho-
vé pasti, odborné poradenství. 
„Za rok našeho působení službu 
využilo kolem 60 klientů, z nichž 

většinu tvoří muži. Nejmladšímu 
je 27 let,“ hovoří Mgr. Milčická, 
pracovnice Charitní poradny 
Nedlužím v Litovli. „V současné 
době je moderní si půjčovat. Pro-
to se v poradně často setkáváme 
s tím, že klient řeší neschopnost 
splácení jedné půjčky půjčkou 
další. Měli jsme tady jednoho kli-
enta, který měl 36 půjček. Spolu-
práce s klienty je dlouhodobá, kli-
enti většinou přichází, až už neví, 
co s takovým množstvím půjček 
dělat,“ doplňuje paní Milčická. 
Poradna se snaží nalézt vhodné 
řešení klientova problému a dále 
připraví veškeré podklady, aby 
mohly být provedeny následné 
právní kroky. Důležité ale je ře-
šit vše včas! 
Jaké půjčky je tedy vhodné řešit  
v poradně? „Výše půjčky nerozho-
duje.  Obecně lze říci, že každá půjč-
ka stojí za posouzení, protože nikdy 
nevíte, kde věřitel mohl porušit zá-
konnou povinnost“, říká odborný 
poradce Charitní poradny advo-
kát Mgr. Pištěk a doplňuje několi-
ka případy. „Řekněme, že si klient 
půjčil 5.000 Kč, ale s úrokem téměř  
250 % ročně. Poradna takový 

případ posoudí, a pokud se jed-
ná o věřitele, který porušil zá-
kon, jsme schopni zastavit další 
nezákonné vymáhání a zajistit 
i vrácení již zaplacených nezá-
konných úroků. Občas dochází  
k situaci, kdy se klient přijde po-
radit až ve chvíli, kdy už zaplatil 
celou půjčku, kterou opravdu velmi 
přeplatil. I v takovém případě je 
možné získat peníze zpět. Rychlost 
postupu záleží na konkrétním pří-
padu. V některých případech dojde 
k vyplacení peněz do několika týd-
nů, jindy jednání probíhá několik 
měsíců.“
Na konec malá rada pro čtená-
ře, jak snadno poznat špatnou  
a drahou smlouvu. „Jednoduše 
řečeno: Když si půjčíte 20.000 Kč 
a máte vrátit 2x více, tj. 40.000 
Kč, je vysoce pravděpodobné, že 
věřitel porušuje zákon,“ radí ad-
vokát Charitní poradny Nedlužím  
Mgr. Pištěk.
Nebojte se proto v případě ne-
jasností navštívit Charitní po-
radnu Nedlužím v sídle Charity, 
Vítězná 1129, Litovel. Nejlépe je 
se objednat na čísle 730 585 753.
red. ve spolupráci s Charitou Litovel

Desatero správného půjčování
  1. Nepůjčuj si zbytečně. 
  2. Nesplácím déle, než je životnost toho, co si pořídím.
  3. Udělám si rezervu na splátky.
  4. Nevšímám si jen úroků a výše  
      splátek, ale i pokut a sankcí.
  5. Nevěřím na zázraky. 
  6. Nepůjčuji si na zaplacení splát- 
      ky jiné půjčky. 
  7. Půjčuji si jen pro sebe. 
  8. O půjčce někomu řeknu. 
  9. Nedůvěřuji všem. 
10. Nemyslím jen na současnost.

Městská televize – nová vysílání v listopadu
Premiéra st 14.11., st 28. 11. 
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městská videokronika) 
po přechodu kabelové TV sítě společnosti 
UPC v Litovli na čistě digitální platformu je 
šířen výhradně prostřednictvím aplikace You-
Tube. Jednotlivé příspěvky místní videokro-
niky a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně  
k prohlížení či ke stažení na webu města (viz 
odkaz výše) resp. přímo na YouTube po za-

dání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný 
i na všech  SMART televizorech či jakémkoliv 
zařízení umožňujícím prohlížení obsahu 
YouTube. Připomínky, názory, nápady, ná-
měty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
resp. informace o kulturních, sportovních  
i jiných nekomerčních akcích, událostech 
a zajímavostech, které chcete bezplatně 
zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve 
čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či 
písemně na MěÚ Litovel tel. 585 153 250  
(Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestoli-
tovel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpozději 
týden před uvedením premiéry.

Zahrádkářův rok aneb co dělat  
na zahrádce v listopadu
· Teplé počasí nám v říjnu přálo, 
muškáty byly dokonce krásněj-
ší než v létě. Jakmile ale přijde 
první mrazík, bude po nich. 
Přemýšlíte, čím je na oknech 
nahradit? Přinášíme pár tipů. 
Krásně na oknech vypadají 
zapíchnuté větve různých jeh-
ličnanů, doplněné nasušenými 
květy (např. limonky), šípkem 
či šiškami. Někdo před Vánoci 
přidá ještě ozdobné baňky. Dal-
ší možností je osadit si truhlíky 
rostlinami, které přečkají zimu. 
Takovou známou rostlinou je 
drátovec (krásnohlávek). Zají-
mavé je, že je to letnička, která 

mráz nesnáší. Ale i když zmrz-
ne, vypadá pořád stejně – proto 
je na podzimní výsadbu vhod-
ná. Drátovec můžeme doplnit 
okrasným zelím, vřesy nebo 
mini chryzanténami. 
· A co dělat na zahrádce? Určitě 
věnujte dostatečnou pozornost 
ochraně růží. Jednotlivé keře 
přihrňte dostatečným množ-
stvím zeminy, shora je můžete 
ještě přikrýt chvojím. 
· Na podzim se vyplatí rytí – 
půda si odpočine, plevel do jara 
nepřežije. Hurá do toho!
· Před prvními mrazy je také dů-
ležité vypustit vodu ze zahrad-

ních hydrantů a uložit 
různé hadice. 
· Poctivě shrabujeme 
spadané listí a kompos-
tujeme.                               red.

Listopadové pranostiky
Teplý říjen – 

 studený listopad.
Když na Dušičky jasné 
počasí panuje, příchod 

zimy to oznamuje.
Martin a Kateřina na 
blátě, vánoce na ledě.

Přijměte pozvání na slavnostní mši svatou
spojenou s žehnáním restaurovaných varhan

v kostele sv. Marka v Litovli 
v neděli 4. listopadu 

v 9.30 hodin.
Varhany požehná iniciátor opravy 

přerovský děkan P. Josef Rosenberg.
Mši svatou budou doprovázet: 

varhany – Jan Gottwald, organolog 
Olomoucké diecéze, trubka – Jaroslav 

Kocůrek junior. 

Oprava byla financována z dotací Olomouckého 
kraje, města Litovel a příspěvků drobných dárců 

Římskokatolické farnosti Litovel a Kněždubu.



Ze společnosti

Přišli na svět  
  4. 3.  Dominik Matuška z Litovle
  4. 3.  Tereza Němcová z Litovle
29. 3.  Mia Podsedníková z Litovle
10. 4.  Eliška Janečková z Nasobůrek
23. 4.  Taj Barakat z Litovle
14. 5.  Vanesa Motáňová z Nasobůrek
16. 5.  Sebastian Überall z Litovle
19. 5.  Anna Stavaričová z Litovle
27. 5.  Karolína Spáčilová z Litovle
28. 5.  Liliana Fialová z Nové Vsi
30. 5.  Štěpán Valouch z Vísky
31. 5.  Vanesa Spurná z Litovle
  7. 6.  Václav Ženožička z Litovle
11. 6.  Beáta Konečná z Nasobůrek
12. 6.  Filip Křepelka z Chudobína
14. 6.  Alžběta Vespalcová z Litovle
21. 6. Šimon Valouch z Litovle
22. 6.  Julie Havlíčková z Vísky
23. 6.  Lilien Lubasová z Unčovic
25. 6.  Sofie Hyblbauerová z Litovle
26. 6.  Viktorie Mikešová z Litovle
28. 6.  Jan Čulík z Litovle
  1. 7. Jaroslav Němec z Litovle   
  4. 7.  Kateřina Dolínková z Litovle
  6. 7. Tomáš Pončík z Litovle
10. 7.  Julie Dudová z Litovle
11. 7.  Kryštof Vařeka z Nasobůrek
13. 7.  Nela Pavlicová z Litovle
17. 7.  Beatrice Šmýdová z Chořelic
21. 7.  Marie Černoušková z Litovle
24. 7.  Luisa Myslivečková z Unčovic
25. 7.  Liliana Ryšlinková z Litovle
30. 7.  Nicolas Bláha z Litovle
  1. 8.  Tobiáš Zapletalík z Litovle
  2. 8.  Alena Ničová z Litovle
  3. 8.  Ema Kuchejdová z Litovle

  3. 8.  Tereza Kuchejdová z Litovle
  6. 8.  Miroslava Faltýnková z Litovle
10. 8.  Eliška Skácelová ze Třech Dvorů
12. 8.  Miloslav Čunderle z Nasobůrek
13. 8.  Viola Ciróková z Litovle
14. 8.  Vanesa Vyhnánková z Březového

Byli oddáni
22. 9.  Jaroslava Feniková z Chomutova
  a Václav Kašpar z Chomutova
29. 9.  Marie Hovancová z Litovle
  a Ing. Ladislav Vydra z Unčovic

Odešli
20. 8.  Marie Reichelová z Litovle (83 let)
24. 8.  Jan Nevím ze Slavětína (42 let)
26. 8.  Marie Slouková z Litovle (93 let)
30. 8.  Marie Kadlčíková z Unčovic (86 let)
31. 8.  Josef Kuchařík ze Třech Dvorů (84 let)
   1. 9. Vladimíra Zacharopulosová z Chudobína 
 (58 let)
13. 9. Jaroslava Kratochvílová z Myslechovic      
 (73 let)
14. 9.  Karel Šmoldas z Měrotína (88 let)
15. 9.  Ladislav Hňoupek z Litovle (96 let)
19. 9.  Jaroslava Gremlicová z Červenky (72 let)
20. 9.  Ludmila Sedláčková z Litovle (67 let)
20. 9.  Josef Válek z Červenky (46 let)
26. 9.  Walter Dostál z Unčovic (89 let)
28. 9.  Bedřich Zapletal z Nové Vsi (82 let)
  2. 10.  Ludmila Šinclová z Litovle (79 let)
  5. 10.  MUDr. Otakar Kuchař z Litovle (85 let)
  5. 10.  Josef Klapka z Litovle (42 let)
17. 10. František Příkopa z Haňovic (78 let)
19. 10.  Stanislav Novák z Haňovic (85 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami  
Hrandop a Misericordia.
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Inzerce

Firma Celpap Machinery s.r.o. přijme do 
pracovního poměru SOUSTRUŽNÍKA  
a FRÉZAŘE OBRÁBĚNÍ NEREZ OCELI. 
Popis pracovní pozice:
· obrábění obrobku na klasickém soustruhu
· hrubování bez vlivu na finální rozměry  
  výrobku
· samokontrola
Nabízíme: 
· zázemí stabilní společnosti
· velmi dobré finanční ohodnocení
· nadstandardní podmínky při zahranič- 
  ních služebních cestách
· 25 dnů dovolené
· příspěvek na stravování
Požadavky:
· vyučení v oboru obráběč kovů SŠ/SOU  
   a čtení technické dokumentace podmínkou
· práce s měřidly (mikrometr, posuvné  
  měřidlo, výškoměr, kalibry apod.)
Pracoviště: Haňovice, 2 km od dálnice E35
Nástup do práce: IHNED
Pracovní doba: jednosměnný provoz od 
6.00 do 14.30 hod.
Nástupní bonus: 20 000 až 40 000 Kč dle 
dohody
Nabízená hrubá mzda: 140 Kč–200 Kč
Kontakt: e-mail: mdostal@celpap.cz, mob.: 
727 853 947. 

Den válečných veteránů
V tomto roce se již popáté vydají členové 
spolku Muzejní společnost Litovelska, z. s.  
a její příznivci uctít Den válečných vete-
ránů. Tentokrát se akce uskuteční v sobotu  
10. listopadu. V předchozích ročnících čle-
nové Výboru MSL vyhledávali tato místa, 
upozorňovali na jejich zanedbanou údržbu 
nebo absenci. V těchto dnech se dokonču-
jí dvě pamětní desky, které budou umístěny  
v obcích Chořelice a Rozvadovice. Tak budou 
své pietní místo z první světové války mít ob-
čané všech 11 litovelských místních částí. Na 
níže uvedených zastávkách plánujeme stručně 
shrnout význam setkání a položit umělý květ 
vlčího máku, symbol celé akce. Tam, kde to 
umožní podmínky, zapálíme svíčku. 
Akce začíná ve 14 hodin, kdy vyjíždíme osob-
ními auty od litovelského muzea. Rádi se  
s Vámi v plánované časy uvidíme: Savín (po-
mník, 14.20 hod.), Nová Ves (pomník na návsi, 
14.30 hod.), Chudobín (římskokatolický kostel 
sv. Františka Serafinského ve 14.50 hod., kříž 
na hřbitově v 15.10 hod.), Haňovice (pomník 
na návsi, 15.20 hod.), Myslechovice (pomník  
u kaple sv. Michala, 15.30 hod.), Unčovice 
(+Březové, pamětní deska v sokolovně, 16.00–
16.20 hod.), Rozvadovice (kříž na hřbitově 
16.25 hod., pamětní deska na kostele Nejsvě-
tější Trojice, 16.35 hod.), Chořelice (pamětní 
deska u kaple na návsi, 16.45 hod.), Tři Dvory 
(kříž na hřbitově, 17.00 hod.), Tři Dvory (po-
mník před hasičskou zbrojnicí, 17.15 hod.), 
Litovel (pomníček na  Komárově, 17.25 hod.), 
Litovel (pamětní desky na nám. Přemysla Ota-
kara, 17.30–18.00 hod.).                                    RoN

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ 

Přijďte si popovídat se sousedy a kamarády u teplého čaje.

Pořádá Na Pavlínce z. s. ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska a Husovým sborem v Litovli.

17. LISTOPADU 2018 V 18 HODIN

V PARKU U HUSOVA SBORU

V Z P O M Í N K O V É  S E T K Á N Í 
Připomeňte si s námi Den boje za svobodu a demokracii prostřednictvím litovelských 
i celorepublikových dobových dokumentů, které pro Vás promítneme na velkoplošné 
projekci s příznačným výhledem na Gymnázium Jana Opletala.

Přijďte si tiše připomenout statečnost studentů při tragických událostech 

v roce 1939 i Sametovou revoluci v roce 1989.
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Psalo se před 100 lety

· Cestování za dnešních pohnutých dnů jest 
životu nebezpečno. Národní výbor v Litovli byl 
požádán správou provozu, aby upozornil obecen-
stvo, že cestování v této době jest nebezpečné  
a proto, že by nikdo neměl cestovati dráhou bez 
nejnaléhavější potřeby.
· Pozor na sůl. Do Čech a snad i na Moravu byla 
dodána sůl s jemně rozemletým sklem, zřejmě 
za účelem zločinným. Doporučujeme, aby po-
třebné množství soli se rozpustilo ve vodě a jen 
tak získanou slanou vodou se solilo. Usazeninu 
vylejte. 
· Německé školy se vyprazdňují. Němci vy-
stavěli nádherné a rozsáhlé budovy školní, do 
nichž nátlakem, lstí a penězi lákali tisíce čes-
kých dětí. Nyní ze všech stran docházejí zprávy 
o houfném přecházení českých dětí z německých 
škol do českých, takže německé školy budou tak 
vyprázdněny, že se musí pro nedostatek žactva 
zrušiti a na některých počet tříd hodně omeziti. 
· Necudný Habsburk. Soukromnice Lantnero-
vá před časem navázala v Těšíně, kde dlel hlavní 
stan vojenský s arcivévodou Bedřichem poměr. 
Arcivévoda Bedřich zaslal jí mnoho dopisů, které 
Lantnerová z obavy, že jí budou ukradeny, dala  
k uschování domovnici Blažkové. 
Blažková nabídla tyto dopisy vysokému dvor-
nímu úředníkovi ke koupi za 10 000 K, později 
za 8 000 K. Její nabídka byla však odmítnuta, 
načež Blažková svěřila dopisy úplně bez náhrady 
jistému policejnímu úředníkovi. Lantnerová za 
to nazvala Blažkovou osobou opovrženíhodnou. 
Blažková žalovala a soudce ve Vídni v VIII. okresu 
při projednávání prohlásil, že dopisy arcivévo-
dy Bedřicha jsou psány tak necudně, že nelze 
připustiti, aby byly veřejně přečteny. Milenka 
arcivévodova byla pak odsouzena pro uráž-
ku k pokutě 300 K nebo na tři dny do vězení.  
A co by zasloužil necudný arcivévoda Bedřich?                                                                
                                                                                            red.

Střelecké slavnosti v Muzeu Litovel
O víkendu 22.–23. září to v Mu-
zeu Litovel a jeho blízkém oko-
lí opravdu žilo! U příležitosti  
500. výročí od nejstaršího proka-
zatelného dokladu, datovaného 
štítku na litovelském  královském 
řetězu, se konaly Střelecké slav-
nosti. Akci pořádal Historický 
spolek Kirri z Pňovic, Muzejní 
společnost Litovelska z.s. a Muze-
um Litovel. 
Program začal již v pátek 21. září 
otevřením výstavy v přízemí mu-
zea. Ta se věnovala právě střelnici 
a střeleckým spolkům. V 17 hodin 
pak proběhla přednáška Davida 
Křížana o litovelských střeleckých řetězech. 
Hlavní část střeleckých oslav proběhla  
v sobotu 22. září před muzeem, bývalou 
střelnicí. Program byl slavnostně zahájen 
ve 14 hodin čestnou salvou ostrostřelců,  

v 15 hodin byl pokřtěn nový střelecký řetěz, 
v 16 hodin byla pokřtěna publikace paní Iva-
ny Kubíčkové Historie litovelských střelců  
a střelnice. Celé odpoledne vystupovali růz-
né historické spolky, které nám představily 
historické metné, palné a střelné zbraně. Pre-
zentovala se i Armáda ČR. Soutěže pro děti 
měl na starosti Dům dětí a mládeže Litovel. 
Nedělní program byl o poznání klidnější – 
Střelecké slavnosti zakončila série přednášek 
na střelecká témata. Postupně se představil 
Ondřej Soukup přednáškou Kabinet hrůzy 
palných zbraní. Vystřídal jej David Křížan 
prezentací Lukem to začalo... Poté hovořil 
opět Ondřej Soukup na téma Milníky vývoje 
palných zbraní. Tečku za Střeleckými slav-
nostmi udělal Miloš Malý přednáškou Ost-
rostřelci včera a dnes.                                         red.

Nová  kniha  Historie  litovelských  střelců  a  střelnice
Na přelomu roku 
2017 a 2018 uzrál 
v hlavách muzej-
ních pracovníků 
nápad zmapovat 
historii budovy li-
tovelské střelnice  
a místních stře-
leckých spolků. 
Důvodem byla 
snaha o důstoj-
né připomenutí  
500. výročí nejstar-
šího datovaného štítku na stříbrném krá-
lovském střeleckém řetězu z Litovle, který je 
aktuálně součástí stálé expozice „Olomouc 
– patnáct století města“ ve Vlastivědném  
muzeu v Olomouci. 
Tématem už se v minulosti zabýva-
la členka Muzejní společnosti Litovelska,  
z. s. a archivářka Mgr. Ivana Kubíčková ve 
své diplomové práci „Dějiny Ostrostřelec-
ké společnosti v Litovli a inventarizace jejího 
fondu ve Státním okresním archivu Olo-
mouc“. Rozhodnutí, kdo knihu napíše, tedy 
bylo snazší. Byla to pro nás všechny výzva  
a hlavně tlak, protože reprezentativní publikace 
měla vzniknout za necelý půlrok s tím, že v so-
botu 22. září 2018 bude představena a pokřtě-
na v rámci třídenních Litovelských střeleckých 

slavností, které při-
pravoval Historický 
spolek Kirri z Pňovic 
právě ve spolupráci 
s Muzeem Litovel  
a Muzejní společ-
ností Litovelska, z. s.
Součinnost s autor-
kou byla bezproblé-
mová, stejně jako 
spolupráce s odbor-
níky, paměťovými 
institucemi a foto-

grafy. Rukopis se všemi přílohami, které čte-
nář v publikaci najde, byl dokončen v červenci  
a předán do tiskárny. Informace, především ob-
rázky a dokumenty v něm obsažené, jsou dosud 
veřejnosti neznámé a z valné většiny nepubliko-
vané. Všechny korektury jsme museli společně 
provést do konce srpna a pak jen čekat, zda se  
v době předvolební kampaně vše stih-
ne. Nakonec se to podařilo a celý náklad 
se od soboty 22. září prodává v Muzeu 
Litovel. Dalšími prodejními místy jsou 
od října Turistické informační centrum  
a knihkupectví Petra Lindušky na náměstí.
Pracovníci Muzea Litovel, bývalé střelnice, dě-
kují všem, kteří finančně přispěli nebo se podí-
leli na oslavách 500. výročí litovelské střelecké 
historie.                                                                       RoN 



Stalo se v Litovli
· 330 let
Dne 4. listopadu 1688 byla sňata makovice rad-
niční věže, protože hlavní trám byl již z velké části 
uhnilý, což způsobilo naklonění horní části věže. 
Trámy byly nahrazeny novými, makovice se na 
věž vrátila pro špatné počasí až 4. června 1689. 
Do věžní schránky byl uložen zápis se jmény 
správy města: knížecí rychtář Jakub Stieff, purk-
mistři Jan Lang, Jan Gürtler, Daniel Rabl a Jan 
Luňáček, písař František Stieff.

· 170 let
Litovelský kaplan Ondřej Korotvička se na-
rodil 14. listopadu 1848 v Lošticích ve tkal-
covské rodině, studoval v Olomouci, 5. čer-
vence 1882 nastoupil v Litovli. Podporoval 
českou menšinu, stal se pokladníkem Měš-
ťanské besedy. V letech 1882–1888 vyučoval 
na české matiční škole náboženství a staral 
se o sociální zabezpečení nemajetných dětí.  
V říjnu 1888 se stal farářem v Šilperku a roku 
1903 dostal faru v Kostelci na Hané. Tam zemřel 
jako arcibiskupský rada a děkan 23. dubna 1908.

· 100 let
Zasedání městské rady slavnostně proklamovalo 
vyhlášení samostatnosti republiky, v usnesení se 
rozhodlo úřadovat napříště jen v české řeči. Pře-
jmenovány byly ulice Olomoucká na Wilsonovu 
(dnes 1. máje), Uničovská na Masarykovu, Lich-
tenštejnská na Čs. legií (dnes Revoluční).

· 80 let
Po několika výměnách 
okresní správy v po-
válečných letech byl  
v říjnu 1922 jmenován 
okresním hejtmanem 
v Litovli František 
Bohuslav, který tuto 
funkci vykonával až 
do roku 1932. Byl čest-
ným předsedou řady 
spolků, působil v prvním rodičovském sdružení 
gymnázia aj. Jeho manželka Ema účinkovala  
v ochotnickém divadle. Počátkem března 1932 
odešel z Litovle do Zábřeha. Zemřel 8. listopadu 
1938 ve věku 58 let.

· 50 let
Josef Žídek byl původně římsko-katolickým kně-
zem v Chudobíně, po první světové válce se stal 
na Litovelsku průkopníkem církve českosloven-
ské, 7. dubna 1924 z ní vystoupil a přešel k církvi 
pravoslavné. Pro obě církve vystavěl v Chudobí-
ně kostely. Vrátil se pak zpět do církve katolické  
a byl vedoucím Charity v Litovli. V roce 1945 
odešel jako ředitel Charity do Brna, kde zemřel  
10. listopadu 1968. 

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Podzim nabízel plnými hrstmi horké 
letní počasí, a tak jsme si vybírali růz-
norodé programy.
Ve čtvrtek 20. září sledovalo 30 účast-
níků besedu Cestování po Švýcar-
sku, kterou připravil pan M. Pin-
kava. Během osmi dní zájezdu se 
vystřídaly všechny druhy počasí, a pro-
to nádherné snímky podbarvil hudbou  
A. Vivaldiho Čtvero ročních dob. 
Hlavní město Bern se středověkou 
i moderní architekturou, Ženeva se 
sídlem OSN, projížďka po Ženev-
ském jezeře, Alpy s Mont Blancem, 
zasněžený Matterhorn, horské louky, 
lyžařská střediska, malebné vesnice  
a moře lákadel pro turisty. Záběry v nás pro-
bouzely touhu vidět tu krásu někdy na vlastní 
oči.
Po dva dny – 27. září a 11. října jsme si užívali 
koupání, procházek a cukráren v termálech ve 
Velkých Losinách.
V úterý 18. září se dvacet seniorů bavilo pes-
trým programem na akci Babička roku, který 
připravila Krajská rada seniorů Olomouckého 
kraje. Kéž bychom tam příště viděli i naši sou-
těžící! O dva dny později, ve čtvrtek 20. září, 
zabodovali naši sportovci na Zábřežském sed-
miboji. Pod vedením M. Fendrycha vybojovali 
V. Hojgrová, M. Koupilová, V. Přikryl a J. Slaný 
zlatý pohár. Mezi 17 družstvy obhájili 1. mís-
to. V roce 2016 nám Pivovar Litovel věnoval 
trička, na která jsme přidali logo Seniorklubu, 
takže na stupních vítězů reprezentovali Lito-
vel dvojnásobně. Snad nám Pivovar projeví 
svou přízeň i v budoucnu?! V úterý 2. října 
přivítal Velký sál Záložny kapelu Kozlaňáci  
a 105 seniorů. K Mezinárodnímu dni seniorů 
pro nás tuto akci připravil Městský klub spo-
lu s vedením města. Předseda Seniorklubu  
PhDr. J. Hubáček a starosta Litovle Ing. Z. Po-

tužák popřáli všem dobrou zábavu. Věříme, že 
v roce 2019 bude účast seniorů ještě vyšší.
Na čtvrtek 4. října připravily členky Samo-
správy V. Hojgrová a J. Jedličková posezení  
u čaje a kávy s promítáním záběrů z našich akcí.  
K dobré náladě přispěly hry Bingo, Člověče, 
nezlob se! a kostky.
O průběhu wellnes pobytu v Sezimově Ústí 
ve dnech 14.–21. října a o besedě s horolezci  
(25. října) se dozvíte až v prosincovém vydání.
A co nás čeká v listopadu? Budou to cel-
kem tři besedy: 8. listopadu s Bc. Z. Mírovou  
o Norsku, 15. listopadu uslyšíme, jak se žije 
zrakově postiženým lidem a 22. listopadu vy-
slechneme přednášku městské policie o pre-
venci kriminality. Všechny besedy začínají v 15 
hodin v klubovně DPS.
Pozor! Připravte se na slavnostní setkání  
s představiteli města, bohatým programem, 
občerstvením a novinkou bude hudebník se 
zpěvačkou. Vstupné opět 30 Kč. Akce se koná 
v úterý 27. listopadu od 15 hod. v Koncertním 
sále Městského klubu. 
Budeme mít radost, když se na všech akcích 
společně setkáme a pobavíme.                            mf

Nová muzejní výstava 
Výstava 100 let ČSR a Litovel spěje ke kon-
ci. Chcete-li si připomenout významné 
okamžiky v místních novodobých dějinách  
a podívat se mj. na srovnávací fotografie 
stejných míst v průběhu doby, neváhejte  
a čas k návštěvě muzea si naplánujte do ne-
děle 18. listopadu.
Od středy 28. listopadu bude zpřístupněna 
nová výstava Skleněná krása Vánoc, na které 
návštěvníci nejen v adventní době, ale také 
v novém roce až do 20. ledna 2019, mohou 
vidět baňky a jiné skleněné ozdoby z výrob-
ního družstva Irisa Vsetín. V Muzeu Litovel 
uvidíte historické či pro exotické země vyrá-
běné ozdoby typických i nevšedních tvarů, 
velikostí i barevných kombinací, vystavené 
ve sněhových dekoracích. 
Jako doprovodný program k této výsta-
vě Muzejní společnost Litovelska, z. s. ve 
spolupráci s Muzeem Litovel připravila na 
úterý 4. prosince autobusový zájezd Advent-
ní Vsetín, jehož součástí je vedle návštěvy 
vsetínského muzea také exkurze v závodě  

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  

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

INZERCE

Irisa s ukázkou výroby skleněných vánoč-
ních ozdob. Přihlásit se můžete do 25. lis-
topadu. Bližší informace získají zájemci 
na www.muzeumlitovel.cz, na muzejním 
Facebooku nebo u zaměstnanců v litovel-
ském muzeu denně od středy do neděle od  
9 do 16 hodin.                                                RoN
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Elena Favilli: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky: 100 výjimečných žen
Marry Ann Shaffer: Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů

Vojtěch Matocha: Prašina

Byla pokřtěna nová kniha o litovelském Sokole

Elena Favilli: Příběhy na dobrou noc pro 
malé rebelky: 100 výjimečných žen
Sto krátkých příběhů 
vypráví životní osudy 
stovky mimořádných 
žen z minulosti i sou-
časnosti. Umělkyně, 
sportovkyně, vědkyně, 
političky a další velké 
osobnosti, které se ne-
smazatelně zapsaly do 
historie, inspirují malé 
i velké čtenáře snít vel-
ké sny.

Mary Ann Shaffer: Spolek přátel krásné lite-
ratury a bramborových koláčů
Půvabná kniha v dopisech 
o nevšedním hrdinství.
Je krátce po druhé svě-
tové válce a Juliet Ashto-
nová, úspěšná autorka 
humoristických esejů 
vydaných pod názvem 
Izzy Bickerstaff rukuje, 
se rozhlíží po námětu 
na novou knihu. Shodou 
okolností se prostřednic-
tvím korespondence s jedním z jeho členů 
dozvídá o Spolku přátel krásné literatury 
a koláče z bramborových slupek, který bě-
hem války založili obyvatelé okupovaného 
ostrova Guernsey. Jejich osudy ji natolik 
zaujmou, že se je rozhodne navštívit osob-
ně. Juliet sama prožila válku v Londýně, kde 
neustále hrozilo bombardování, ale nikdy 
nepoznala přímý styk s nepřítelem a izo-

laci od okolního světa, jaké byli vystaveni 
ostrované. Guernsey má, tak jako celý svět, 
svoje podvodníčky, opilce a podivíny, dob-
ráky, závistivce i hrdiny. Z jejich humorného 
i dojemného vyprávění začíná před Juliet 
vyvstávat živý obrázek společenství, kde  
v těžkých dobách krystalizují lidské povahy 
a osudy se proplétají zcela nečekaným způ-
sobem.

Vojtěch Matocha: Prašina
Velmi čtivé a napína-
vé dobrodružství kluků  
v moderním hávu pro 
kluky ale i pro dospělé.
Prašina je tajuplné místo, 
temný ostrov uprostřed 
zářící Prahy. Nikdo neví 
proč, ale na Prašině ne-
funguje elektřina. Lampy 
tu nesvítí, tramvaje nejez-
dí, rádio nehraje, mobil je 
bez signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svý-
mi kamarády Tondou a En po dávném ta-
jemství, které by mohlo změnit svět. Jejich 
dobrodružství je o to nebezpečnější, že při 
tom musejí čelit partě všeho schopných do-
spělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Fogla-
rovsky laděný a mimořádně napínavý pří-
běh doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou 
přímo do nitra Prašiny.

Naši čtenáři se mohou těšit na očekávané tituly 
z Velkého knižního čtvrtku – promo akce čes-
kých nakladatelů a knihkupců, kteří v tento den 
uvádějí na trh knižní bestsellery.                   lf

Významné dny v listopadu

· 13. listopad Mezinárodní den nevidomých
Dne 13. listopadu 1745 se 
narodil Valentin Haüy. Byl to 
první učitel a vychovatel nevi-
domých dětí, zakladatel his-
toricky prvního výchovného  
a vzdělávacího ústavu pro 
nevidomé v Paříži. Mezi-

národní den nevidomých byl vyhlášen roku 
1946. Dle statistik Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) oslepne na světě každou minutu  
10 lidí – z toho 9 dospělých a 1 dítě. Na celém 
světě je dle WHO 45 miliónů nevidomých a je-
jich počet stále mírně roste. V České republice 
má problémy s viděním asi 100 tisíc lidí, zcela 
nevidomých je mezi 10–20 tisíci. S postupem let 
je vidět velký pokrok v medicíně, zvláště v oftal-
mologii. Mnoho pacientů tak dostane šanci na 
částečné či úplné zotavení. 

· 14. listopad   Světový den diabetu
Dle odhadů mělo v roce 2013 cukrovku 861 647 
dospělých Čechů, tedy 8 % populace. Do roku 
2035 by tento počet mohl vzrůst na 1 milion. 
Diabetes je nejčastější příčinou kardiovaskulár-
ních onemocnění, onemocnění ledvin, slepoty  
a amputace končetin. V současné době neexistu-
je v České republice žádný národní registr osob  
s diabetem. 

· 21. listopad   Světový den televize
Světový den televize byl 
vyhlášen 21. listopadu 
1996 Valným shromáž-
děním Organizace spoje-
ných národů. Stejný rok 
se konalo i první Světové 
televizní fórum. Tento den 
není primárně určen k tomu oslavovat tento pří-
stroj samotný, ale má sloužit k tomu zamyslet se 
nad filozofií, kterou reprezentuje. 
Televize je stále jedním z nejsilnějších médií,  
i když se v posledních letech technologické 
možnosti společnosti rychle mění. V Evropě lidé 
sledují televizi v průměru tři a půl hodiny den-
ně. V Československu se televizní vysílání poprvé 
spustilo v roce 1953. 

· 21. listopad   Světový den pozdravů
Dobrý den, ahoj, čau nebo nazdar – právě dnes 
mají tato slova, která používáme při pozdravu, 
svůj den. Tento den vznikl jako reakce na arabsko- 
izraelskou válku v roce 1973. Vidina světového 
konfliktu znepokojila studenta Harvardovy uni-
verzity Michaela McCormacka. Společně se svým 
bratrem Brianem přišli s nápadem na Světový 
den pozdravů. Chtěli jednoduše upozornit na to, 
že je vždy spolu lepší mluvit než bojovat – první 
slovo, které si při setkání lidé vymění, bývá právě 
pozdrav. Postupem let se k oslavě pozdravů při-
dalo 180 zemí.                                                                     red.

Ve středu 24. října byla ve stálé expozici 
řemesel pokřtěna kniha mladého historika 
Petra Zajíčka Sokol Litovel – historie a sou-
časnost. Knihu vydala Tělocvičná jednota 
Sokol Litovel. Kniha mapuje dějiny litovel-
ského Sokola a jeho osobností na pozadí 
tzv. velkých dějin. Je velmi čtivě a fakto-
graficky zpracována  
a vybavena bohatým 
fotografickým mate-
riálem. 
Je lektorována PhDr. 
Davidem Papajíkem, 
PhD., profesorem 
olomoucké univer-
zity, Mgr. Robertem 
Najmanem z Muzea 
Litovel a o publika-
ci se velmi zasloužil 
i PhDr. Vítězslav 
Kollmann, který se 

výrazně podepsal na zajištění a výběru fo-
tografické dokumentace. Vydání knihy fi-
nančně podpořilo – vedle zadavatele Sokola 
Litovel – i město Litovel a PhDr. Kollmann. 
Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví 
Atlas Alfa pana Lindušky, TIC Litovel a Mu-
zeu Litovel.                                                      red.
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· 24. 9. – 27. 11.   MARIE FISCHEROVÁ KVĚCHOVÁ
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ: 9–17 hod., SO: 9–15 hod., vstupné dob-
rovolné.
Výstava pohlednic, dřevěných kostek, reprodukcí obrázků a knih ilustrovaných 
malířkou a výtvarnicí Marií Fischerovou Kvěchovou, ze soukromé sbírky pana 
Petra Lindušky. 

· sobota 3. 11.   MAXIPES FÍK 
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma. 
Divadelní představení Divadla Krapet, podle knihy Příhody Maxipsa Fíka auto-
rů Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna.

· úterý 6. 11.   Lione Goldstein: PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Petr Kostka a František Němec ve výjimečném představení plném anglického 
humoru. 

· 8. 10. – 27. 11.   STŘETY S KRÁSAMI SVĚTA
Výstavní síň MK Litovel, vernisáž se koná ve středu 7. listopadu v 17 hod. 
PO, ÚT, ČT: 8–15 hod., ST: 8–17 hod., PÁ: 8–13 hod., SO: 10–13 hod., vstupné 
dobrovolné.
Výstava fotografií k životnímu jubileu Pavla Dačického. 

· čtvrtek 8. 11.   KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
Varna Pivovaru Litovel, 19 hod., vstupné 120 Kč.
Kateřina Englichová – harfa a Karolína Bubleová Berková – mezzosoprán. 
Koncert ke 125. výročí založení pivovaru a 100. výročí vzniku republiky,  
v rámci KPH. 
Generální sponzor: Pivovar Litovel, a. s.

· úterý 13. 11.   AUTOIMUNITA – UČME SE OD VČEL
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč.
Zamyšlení, porozumění, praktické rady. Přednáší MUDr. Hana Váňová, praktic-
ká lékařka se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu a homeopatii. 

· čtvrtek 15. 11.   DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Malá scéna Zlín přichází s divadelním představením podle knižní předlohy Kar-
la Čapka. Pro MŠ a I. stupeň ZŠ včetně veřejnosti.

· sobota 17. 11.   INÉ KAFE 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 280 Kč, na místě 330 Kč.
Koncert oblíbené slovenské punkrockové skupiny.

· středa 21. 11.   HANÁCKÝ BIGBÍTOVÝ VEČER PO BRNĚNSKU
Malý sál Záložny v Litovli, 19.30 hod., předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
Vystoupí kapely SVL (Olomouc) a Souperman (Brno). Pořadatel: SVL.

· sobota 24. 11.   ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU
Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 120 Kč, bez místenky  
60 Kč. 
Do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!!! 

· pondělí 26. 11.   POVÍDÁNÍ O NEPÁLU – JAKUB FRANK
Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 70 Kč.
Jaké je cestovat bez peněz? Jaké je slyšet nejkrásnější ticho hor? Jak vypadá 
Nepálská Highway? Jaké je zakusit tvrdý život místních lidí? Na to vše vám 
odpoví cestovatel Jakub Frank. 

· pátek 30. 11.   21. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
Vestibul MK Litovel, 8–16 hod.
Pořádá Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 
nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů Gymná-
zia Jana Opletala v Litovli.

· pátek 30. 11.   SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup.
Účinkují: děti z místních mateřských a základních škol, PS Senzakord. Těšit se 
můžete na: Ježíškovu poštu, Ježíškovy dílničky DDM Litovel a vánoční prohlíd-
ky radniční věže.

PŘIPRAVUJEME: 
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY
  1. 12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ
  3. 12. JAKUB SMOLÍK (vánoční koncert)
  5. 12. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ
  9. 12. KONCERT PS SENZAKORD V KOSTELE
12. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A BALÓNKOVÝ DEN 
16. 12. KONCERT SPS KANTIKA
17. 12. TRADIČNÍ ČESKÉ LADOVSKÉ VÁNOCE
18. 12. LOUSKÁČEK – TANEČNÍ POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Sobotní představení pro děti Maxipes Fík
„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řek-
la Ája. Tak jí tatínek koupil 
psa. „Jmenuje se Rek,“ oznámil.  
A protože Ája neuměla říkat R, 
říkala mu Fek. „To už mu mů-
žeme říkat Fík,“ řekl tatínek. 
No a tak to všechno začalo.  
Z malého pejska vyrostl velký 
pes Fík a z malého dobrodruž-
ství začalo velké. A že je to pes 
neobyčejný? No, který pes se 
dostane až do školy, kde se na-
učí psát a počítat? Nebo dojde 
páníčkovi pro pivo, dostane 

angažmá v cirkusu? Viděli jste 
někdy psa, který řídí auto? Do-
konce se vydá skoro až na kraj 
světa a objeví spoustu věcí a po-
tká spoustu lidí. Má po celém 
světě kamarády, protože s Fíkem 
zažije každý moc legrace. Ale jak 
se říká všude dobře doma nejlíp. 
Moc rád se vrátí domů a zdají se 
mu velice divoké psí sny, dokon-
ce i o Vánocích. 
Jak to všechno s Fíkem bylo? To 
se uvidí! Tak neváhejte a přijďte 
v sobotu 3. listopadu v 16 hodin 

do Velkého 
sálu Zálož-
ny v Litovli. 
Bude psina! 
Haf! Vstupné  
v předprodeji 
50 Kč, na místě 
100 Kč, děti do 
3 let zdarma. 
Vstupenky za-
koupíte v TIC 
při MK Litovel 
(budova Zá-
ložny).     MK
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Anglický humor v Litovli
Setkání dvou naprosto rozdíl-
ných mužů, kteří milovali jednu 
ženu, ve výjimečném představe-
ní plném anglického humoru.  
U hrobu paní Florence se setka-
jí dva staří muži, pan Halpern  
a pan Johnson, jeden manžel  

a ten druhý? Prozrazovat více by 
byla škoda. Přijďte se podívat. Hra 
měla světovou premiéru v Londý-
ně a svou poslední roli v životě si  
v ní zahrál Sir Laurence Olivier. 
Městský klub Litovel a Diva-
dlo Ungelt uvádí Petra Kostku 

a Františka Němce  
v anglické tragikome-
dii, kterou můžete vi-
dět v úterý 6. listopadu 
od 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. 
Vstupné od 280 Kč, na 
místě příplatek +50 Kč. 
Vstupenky zakoupíte  
v TIC při MK Litovel. 
                                        MK

Punkrocková skupina INÉ KAFE
Slovenská punkrocková hudeb-
ní skupina byla založena v roce 
1995. Po mnoha úspěšných 
albech a vyprodaných koncer-
tech ukončila kapela na po-
čátku roku 2006 svou činnost  
poté, co odešel její frontman  
a zpěvák Vratko Rohoň z důvo-
du studia dopravního letectva  
a následného létání pro charte-
rové společnosti. V roce 2010 
ale na nátlak fanoušků skupina 
oznámila comeback. Nejprve 
vystupuje pouze sporadicky 
(protože se každý z členů vě-
noval něčemu jinému), v dal-
ších letech začíná koncertovat 
opět na plno. Od té doby, ve 

složení Vratko Rohoň, Jozef 
Praženec a Vlado Bis funguje 
až do nynějška. INÉ KAFE vy-
stoupí v sobotu 17. listopadu od  
19 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny. Vstupné v předprodeji 280 
Kč, na místě 330 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v TIC při MK Litovel.                           
                                                              MK

Hanácký  bigbítový  večer  po  brněnsku
Ve středu 21. listopadu můžete 
od 19.30 hodin v Malém sále Zá-
ložny navštívit koncert kapel SVL  
a Souperman. Kapelu SVL založi-
li členové Vladislav Špunda a Lu-
bomír Coufal. Po dlouhé hudeb-
ní pauze začali skládat písničky  
a hledat nadšené muzikanty, kteří 
by byli ochotni hrát spíš pro svo-
je potěšení, než pro slávu. Během 

let se v kapele vystřídala spousta 
muzikantů, než se sestava ustáli-
la do podoby: Radim Zatloukal 
– zpěv, Lubomír Coufal – kytara, 
Vladislav Špunda – basa, Radim 
Ilek – bicí a Jan Frýdl – klávesy. 
Kapela se zaměřuje převážně na 
autorskou tvorbu ovlivněnou 
především životem, a její styl lze 
označit jako rock s prvky blues. 

Slyšet ale 
můžete také 
písničky od 
z n á m ý c h 
osobností, 
jako Gary 
Moore, Joe 
B o n n a -
m a s s e , 
Dan Bárta 
či Kamil 
Střihavka.  
V roce 2014 
se kapela 

s písničkou 
Pirát silnic 
probojovala 
do finále sou-
těže na rádiu 
Beat a uved-
la svůj první 
v i d e o k l i p ,  
v roce 2016 
potom pokřti-
la svoje první 
CD s názvem 
Šílenec. Dru-
hou vystupující kapelou bude 
Souperman. Ta vznikla v roce 
2011, kdy se chce po delší muzi-
kantské pauze vrátit k hraní ky-
tarista, zpěvák, skladatel a textař 
Robert Jančík. Podává inzerát, na 
který se mu ozvou bubeník Mi-
lan Horký a basák Pavel Kocián.  
V tomto složení natočí první CD. 
V dalších letech ale dochází ke 
změně sestavy a přichází Jirka 

Jaroš (baskytara, zpěv), Mirek 
Křenek (bicí) a jako stálý host  
s kapelou vystupuje zpěvačka 
Kateřina Svobodová. I kapela 
Souperman hraje převážně vlast-
ní tvorbu, ale také písně převzaté. 
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na 
místě 100 Kč. Vstupenky zakou-
píte v TIC Litovel (budova Zálož-
ny).                                                    MK

Koncert ve varně Pivovaru Litovel
Kateřina Englichová patří  
k výrazným osobnostem české-
ho interpretačního umění. Vy-
studovala Konzervatoř v Praze  
a prestižní Fulbrightovo stipen-
dium jí umožnilo studovat na 
Curtisově Institutu ve Filadelfii. 
V létě 2017 dokončuje postgra-
duální studium na Hochschule 
für Musik Hanns Eisler v Berlí-
ně. Spolupracovala s významný-
mi umělci, soubory a dirigenty 
jak v zahraničí, tak u nás. Ně-
kolik let hrála s Filadelfským or-
chestrem, dále například se San 
Francisco Chamber Orchestra,  
s Hongkongským symfonickým 
orchestrem, s Českou filhar-

monií a dalšími. Zúčastnila se 
festivalů například v USA, Iz-
raeli, Japonsku, Lucembursku. 
Vedla mistrovské kurzy v USA, 
Kanadě, Hongkongu, Itálii  
a Lucembursku. Každé léto vede 
kurzy na festivalu Ameropa  
a harfové kurzy v Santuario di 
Crea v Itálii. Za svou činnost 
obdržela spoustu prestižních 
ocenění a je i porotkyní meziná-
rodních soutěží. 
Karolína Bubleová Berková 
absolvovala Hudební fakultu 
Akademie múzických umění  
v Praze a Italský kulturní insti-
tut jí udělil stipendium pro pě-
veckou stáž na Conservatorio di 

Giuseppe Verdi v Miláně. Stala 
se vítězkou Mezinárodní pě-
vecké soutěže Emy Destinnové  
a laureátkou Mezinárodní pě-
vecké soutěže Antonína Dvo-
řáka v Karlových Varech. Byla  
a je hlavní protagonistkou mno-
ha představení jak u nás, tak ve 
světě, pravidelně se objevuje na 
scéně Národního divadla v Pra-
ze, v divadle Komedie v Praze,  
v pražském Rudolfinu půso-
bí jako sólistka v edukativních 
recitálových programech kon-
cipovaných pro Českou filhar-
monii. Velkou pozornost věnuje 
tvorbě písňové, duchovní a ko-
morní. Vystupovala v Japonsku, 

Berlíně, Izraeli, Belgii, Lucembur-
sku, na Maltě a dalších místech. 
Jako všestranná interpretka je čas-
to zvána k nahrávání desek. Jako 
lektorka sólového zpěvu se věnuje 
studentům New York University 
in Prague a dětem v soukromé 
mateřské školce.
Obě tyto dámy můžete slyšet  
v jedinečném prostředí var-
ny Pivovaru Litovel ve čtvrtek  
8. listopadu v 19 hodin. Koncert se 
koná v rámci koncertů KPH ke 125. 
výročí založení pivovaru a k 100. 
výročí založení republiky. Vstup-
né je 120 Kč. Vstupenky zakoupíte  
v TIC Litovel (budova Záložny).  
                                                          MK

Kapela SVL

Kapela Souperman
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Výukový program Zelený ostrov na Sluňákově
Druhý říjnový týden strávila tří-
da 4. A ze ZŠ Vítězná na Sluňá-
kově. 
Sluňákov je ekologické cent-
rum, které pořádá pobytové 
programy s přírodovědnou 
tematikou. Výukový program 
Zelený ostrov vtáhl žáky na 
ostrov Krakatoa, který byl 
poničen výbuchem sopky  
a postupně se na něm obje-
voval nový život. Díky to-
muto programu získali žáci 
aktivním učením spoustu 
poznatků o rostlinách a ži-
vočiších, vyzkoušeli si che-
mický pokus a radost z jeho 

vydaření neznala mezí. Hle-
dání živočichů v kompostéru 

a jejich určování pomocí lupy 
žáky tak bavilo, že ukončit tuto 

činnost bylo pro lektorky velmi 
náročné. Velice zábavnou ak-

tivitou bylo měření žížaly 
a hledání „žížalích bobků“.                                                                                                                                          
Děti po většinu času pracova-
ly ve skupinách, tím se naučily 
vzájemně si naslouchat, radit, 
pomáhat a povzbuzovat se.                                                                                                                    
Děti odjížděly domů unave-
né, ale spokojené. Pro někte-
ré byl tento pobyt první mož-
ností spát mimo domov a bez 
rodičů, a těmto dětem patří 
pochvala za statečnost. Dou-
fám, že budou na tyto společ-
né dny dlouho vzpomínat.            
                            ZŠ Vítězná, 4. A

Registrační číslo projektu: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

MAS Moravská cesta, z.s. je rea-
lizátorem projektu Místní akční 
plán vzdělávání pro ORP (obec  
s rozšířenou působností) Litovel 
II. V rámci implementačních 
aktivit projektu jsme se rozhodli 
uskutečnit plánovanou exkurzi 
pro ředitele a pedagogické pra-
covníky škol. Naším cílem bylo 
navštívit zajímavé základní či 
mateřské školy, tak jak je to už 
u nás zvykem, které by pro naše 

zástupce škol byly inspirací.  
Rozhodli jsme se oslovit kolegy 
z MAS Šumperský venkov, aby 
nám pomohli při výběru vhod-
né lokace a doporučili zajímavé 
vzdělávací instituce na jejich 
území. Na exkurzi jsme vyrazili 
v termínu 13.–14. září.  
První zastávkou byla ZŠ a MŠ 
Dolní Studénky, kde nás již če-
kal zástupce MAS Šumperský 
venkov a zároveň ředitel školy 
Mgr. Jakub Dolníček, který byl 
po celou dobu exkurze naším 
průvodcem.  Rozdělili jsme se 

na dvě družstva 
a navštívili jak 
základní školu, 
tak dvě odlou-
čená pracoviště 
mateřských škol. 
V základní ško-
le bylo možno 
navštívit násle-
chy v hodinách. 
Následně jsme 
se všichni sešli  
a proběhlo sdí-

lení a předávání zkušeností  
v rámci řízené diskuze. Poté jsme 
byli pozváni do školní jídelny, 
kde byl pro nás připraven skvě-
lý oběd. Účastníci naší výpravy 
se hojně zapojovali do diskuzí  
s panem ředitelem. Pan ředitel 
se vyslovil, že by v rámci pro-
jektu MAP (Místní akční plán 
vzdělávání) na jejich území rád 
navštívil i školy v našem ORP, 
což nás potěšilo a samozřejmě 
se na tuto spolupráci budeme tě-
šit.  Po příjemně stráveném do-
poledni jsme se vydali navštívit 
další školu, a to ZŠ a MŠ Hrabi-
šín.  Po příjezdu nás přivítal pan 
ředitel a paní zástupkyně, kteří nás 
společně provedli školou a ukázali 
nám všechny odborné učebny.  Po 
prohlídce školy následovalo pře-
dávání a sdílení zkušeností mezi 
účastníky exkurze a vedením ško-
ly ve školní sborovně.  Účastníci 
naší exkurze se opět aktivně do 
diskuze zapojovali. Mimo jiné zde 
bylo také řešeno téma investičních 
aktivit v rámci výzev na podporu 
školství a neinvestičních aktivit  
v rámci šablonových projektů. 
Následoval přejezd na hotel, uby-
tování a po večeři byl naplánován 

společný pra-
covní večer, na 
kterém se řeši-
ly další aktivity v rámci projektu  
MAP a jeho realizace. 
Druhý den jsme po snídani vyra-
zili do Šumperka, konkrétně do 
ZŠ Šumperk, Vrchlického 22. Je 
to základní škola s rozšířenou vý-
ukou výpočetní techniky, což nás 
zaujalo. Ve škole nás opět přivítal 
pan ředitel a uvedl nás do sbo-
rovny. Zde proběhlo seznámení 
se se školou a představení do-
poledního programu. Následně 
jsme se rozdělili do skupin na zá-
kladě preferovaných hodinových 
náslechů.  Každý měl možnost 
navštívit dvě vyučovací hodiny 
dle vlastního uvážení.  V nabídce 
byla matematika, český jazyk, an-
gličtina, zeměpis a fyzika.  Dále 
bylo možné navštívit představení 
aktivit školy v oblasti informač-
ních technologií a programová-
ní.   Poté jsme si prošli prostory 
školy, školní jídelny a rozloučili 
se.  Následoval společný oběd  
a cesta domů. 
Za MAS Moravská cesta, z.s.
projektová manažerka-administrá-
torka MAP Mgr. Barbora Koutná

Exkurze za vzděláváním do regionu MAS Šumperského venkova

ZŠ Jungmannova zve...

PODZIMNÍČKŮV LAMPIONOVÝ PRŮVOD
· čtvrtek 1. listopadu od 16 hodin, ZŠ Jungmannova
Těšte se na nové netradiční úkoly, lucerničku s sebou.

VÁNOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
· čtvrtek 22. listopadu od 14 hodin, ZŠ Jungmannova
Během celého odpoledne budou ve škole probíhat 
vánoční dílny, prodej adventních výrobků a vánoční-
ho pohoštění. Bližší informace najdete před akcí na 
webových stránkách školy a plakátech.
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Dům dětí a mládeže Litovel pro-
vozuje v prostorách Městského 
klubu Litovel na nám. Přemys-
la Otakara otevřený Klub mla-
dých. Klub je zde k dispozici pro 
děti od 6 do 18 let, které zde mo-
hou bezpečně a bezplatně trávit 
svůj volný čas spontánními 
aktivitami (stolní fotbálek, air 

hockey, kulečník, ping pong, PC 
Wii nintendo, deskové hry aj.), 
pod dohledem pedagogického 
pracovníka. Návštěvníci mohou 
do klubu docházet i nepravidel-
ně – dle potřeby, když například 
čekají na spoj domů, zájmový 
kroužek, výuku v ZUŠ a podob-
ně. Otevírací hodiny klubu jsme 

přizpůsobili požadavkům ze 
strany rodičů a ve spolupráci 
s místními základními ško-
lami. Klub mladých je ote-
vřen v tyto dny a hodiny:
Pondělí 13–16 hod., úterý 
13–17 hod., středa 13–16 
hod., čtvrtek 13–17 hod., pá-
tek 13–16 hod.

Mgr. Jana Chmelařová, 
DDM Litovel

Klub mladých při DDM Litovel

Evropský den jazyků
Stalo se u nás tradicí připomínat 
si Evropský den jazyků nějakou 
netradiční formou. Letos jsme 
jazyky s osmými a devátými 
ročníky oslavili sice opoždě-
ně, ale o to zajímavěji. Již delší 
dobu jsme plánovali spolupráci 

s Gymnáziem Jana Opletala. 
Chtěli jsme našim žákům ukázat 
jazykové znalosti studentů a stu-
dentům naopak připomenout 
jejich školní léta na základní 
škole a zároveň je postavit do 
role „učitelů“. 

Vybraní studenti 
gymnázia si připra-
vili stanoviště s úkoly 
a tématy v anglickém 
jazyce. Naši žáci pak 
ve skupinách pod 
vedením svých kapi-
tánů procházeli a pl-
nili úkoly. Jaké? Žáci 
zažili reálnou situaci  
v restauraci spoje-
nou s objednáváním  
a placením jídla. Há-
dali slova podle defi-

nice, jinde sami definice slov vy-
mýšleli. Pracovali s textem písní 
na základě poslechu. Přiřazovali 
zajímavosti o anglicky mluví-
cích zemích k jednotlivým stá-
tům. Hádali podle popisu různé 
osobnosti a pohádkové bytosti. 
Měli za úkol mluvit o vylosova-
ném tématu. A hodnocení akce 
samotnými aktéry?
Hodnocení žáků: Gympláci byli 
kamarádští a mluvili moc dobře 
anglicky, skvěle jsme si procviči-
li angličtinu, moc jsme si to uži-
li, nasmáli se, ale i ztrapnili, ně-
kterým věcem jsme nerozuměli, 
nešlo nám moc mluvit, příště 
bychom mohli dát i jiný jazyk, 
byla to super akce.
Hodnocení studentů: „Podle mě 
mají děti na této škole dobrou 

znalost angličtiny a jsem příjem-
ně překvapený.“ „Někteří žáci 
byli velmi zdatní v komunikaci, 
znali hodně cizích slovíček, která 
jsem já v jejich věku neznala.“ 
„Oceňuji dobrou znalost slovíček  
a schopnost pochytit významy 
vět, přestože některá slovíčka ne-
znají. Se zeměpisnými znalostmi 
už to bylo trochu horší, ale na je-
jich věk pořád dostačující.“
Oceňujeme jazykovou připrave-
nost studentů gymnázia, jejich 
pohotovost a schopnost zaujmout 
naše žáky. Osmáci a deváťáci na-
opak vyzdvihli nutnost nepřetrži-
té konverzace v anglickém jazyce, 
o kterou tu vlastně šlo nejvíce. 
Děkujeme všem, kteří se na or-
ganizaci a realizaci akce podíleli. 
           -ZSJL- S. Purová, P. Bazalová

Významné ocenění pro ZŠ Vítězná
ZŠ Vítězná jako jediná 
základní škola v kraji 
získala ocenění Talent 
Olomouckého kraje 
2018. Toto ocenění 
získávají nejlepší ško-
ly, žáci a studenti škol, 
kteří dosáhli mimořád-
ných výsledků v mezi-
národních, ústředních 
či krajských kolech 
soutěží. Cílem oceně-
ní je napomoci rozvoji 
talentované mládeže  
v Olomouckém kraji a podpo-
řit školy, které se systematicky 
věnují péči o talentované žáky  
a studenty. ZŠ Vítězná se umístila  
v oboru technickém a dovednost-
ním na 3. místě. 

První čtyři místa ve stejném 
oboru obsadili tito žáci školy: 
Eliška Smetanová, Tereza Spur-
ná, Alena Šmakalová a Tomáš 
Němeček. Všem blahopřejeme.                       
                                   Žáci ZŠ Vítězná

Setkání přidružených škol UNESCO
Ve dnech 24. a 25. září se  
v Hlinsku konalo tradiční setká-
ní přidružených škol UNESCO. 
Gymnázium Jana Opletala má 
tu čest být jednou z nich, jedinou  
v Olomouckém kraji, a proto 
se za školu této akce zúčastnily  
prof. Hradilová a Viktoříková. 
Na zasedání škol se vždy zve-
řejní jednotná témata pro za-
počatý školní rok, která mají 
všichni žáci a studenti školy 
uchopit vlastním, originálním 
způsobem a spolupracovat na 
realizaci. Součástí zasedání jsou 
odborné přednášky na zadaná 
témata, představení hostitelské 
školy i zajímavé kulturní akce. 
Atmosféra zasedání v Hlinsku 
byla velice přátelská, srdečná  

a inspirativní nejen díky skvě-
lému přístupu ředitele hli-
neckého gymnázia. Naši žáci  
a studenti se mohou tedy letos 
těšit například na zajímavé zpra-
cování tématu „Rok Menděleje-
vovy periodické tabulky prvků“. 
Přejeme jim, aby se jim spolu-
práce podařila a výsledkem byla 
podobně příjemná událost jako 
sportovní dny na konci školního 
roku. Být součástí skupiny škol 
UNESCO je pro naše gymná-
zium velká čest,  do budoucna 
proto uvažujeme  o možnosti 
uskutečnit toto zasedání právě  
v Litovli a představit ostatním krá-
su a jedinečnou atmosféru naší 
školy.        Mgr. Michaela Hradilová, 

PhDr. Lenka Viktoříková



14 / NEJEN DĚTI A MLÁDEŽ

Dům dětí a mládeže Litovel
· 15. října–2. listopadu    Podzimní krása 
Výstava výtvarných prací dětí MŠ, ŠD a jednotlivců. 
Místo a čas: Městská knihovna Litovel, otevírací hodiny: 
po, čt 9–12  a 13–18  hod., út  9–12 a 13–17 hod., pá 12–17 hod. 

· 3.–4. listopadu    Noc na litovelském Karlštejně 
Děti čeká noc plná her, kvízů, zábavy s kapkou strašení a dobrodružství a pře-
nocování v rytířském sále. Ráno bude pro děti přichystaná královská snídaně. 
Místo a čas srazu: 3. 11. v 18 hod. před hlavním vchodem GJO v Litovli, ukon-
čení akce: 4. 11. v 10 hod. tamtéž. Cena: 160 Kč. 
S sebou: něco k večeři, pití, hrníček na čaj, přezůvky, karimatku, spacák, 
polštářek a hygienu. Přihlášku na akci odevzdejte nejpozději do pátku 2. 11. 
Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz

· 5. listopadu    Výběrový casting do základního kola Dívka roku ČR 2019 
Místo a čas:  DDM Litovel, Komenského ul. od 14 do 17 hod.  
Bližší informace: tel.: 585 342 448, mob.: 775 550 963, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz

· 11. listopadu    Diskohrátky 
Zábavné taneční odpoledne pro děti i dospělé, ukázky tanečních vystoupení 
a hry pro všechny děti.
Místo konání: kulturní dům Těšetice.
Datum a čas: neděle 11. 11., prostorové zkoušky od 14 hod., začátek akce pro diváky 
v 15 hod. Vstupné pro děti i dospělé je 30 Kč za osobu. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace: mob.: 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz 

· 24 .11.    Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – podzimní kolo
Místo a čas srazu: DDM Litovel na Komenského ulici, pro vystavovatele  
v 8 hod., pro veřejnost v 9 hod. Předpokládané ukončení akce bude ve 13 hod. 
Účastnický poplatek činí 20 Kč za jednu výstavní expozici. Vstupné je 20 Kč za osobu. 
Vystavovat lze různá malá zvířátka, ovšem kromě psů a koček, a vždy ve 
vlastní kleci nebo teráriu. Pro všechny účastníky jsou připraveny pěkné ceny!
Bližší informace: tel.: 585 342 448, 775 550 964 nebo 725 823 618,  e-mail: 
p.sova@ddmlitovel.cz

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
· 1. 12.    Zahájení adventu v DDM – pečení mikulášských perníčků
Místo a čas:  DDM Litovel, Komenského ul., začátek v 8.30 hod. Cena:  70 Kč.  
Přihlásit se můžete do 26. listopadu.                      

· 5. 12.    Mikulášská nadílka pro mateřské školy a školní družiny.
Návštěva proběhne na základě objednání MŠ a ŠD.  
Bližší informace na tel. 585 342 448, mob.: 775 550 962, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz 

· 5. 12.    Mikulášská nadílka v rodinách
Návštěva proběhne v časovém rozmezí 16–20 hod. 
Cena: 100 Kč za návštěvu a malý dárek. Přihlásit se můžete do 30. 11.                                          
Bližší informace na tel. 585 342 448, mob.: 775 550 962, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz 

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

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

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
· pátek 16. 11., odchod z náměstí od knihkupectví v 16.45 hod. 
Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní Zimou, 
uspat všechny broučky k lesní chatě Doubravě. Na každého malého účast-
níka čeká dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro 
zvěř. Možnost občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů MC Rybička.
Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spo-
lek Litovel. Fotosoutěž o nejlepší foto.
Odměna: poukaz v hodnotě 400 Kč na posezení v Regio kavárně Ječmínek.

DISKUZNÍ  PÁTKY
·   2. 11.  NÁSTUP DO PRÁCE, CO NAJDEME V ZÁKONÍKU PRÁCE (s právničkou)
· 16. 11. RÝMA, KAŠEL, NACHLAZENÍ, CO S TÍM? (s lékárnicí)
· 30. 11. VÁNOČNÍ CUKROVÍ  (recepty, rady, diskuze)
9.00–9.30 hod.: příchod, 9.30–10.30 hod.: přednáška + diskuze,  
od 10.30 hod.: volná herna, společný čas s dětmi

Mateřské centrum Rybička
PONDĚLÍ
9.30–10.30 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření pro malé děti.  
  Pro děti od 1 do 2 let. Cena 70 Kč. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let. 
  Platba předem jednorázově 120 Kč. 
17–19   SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
  - koná se 1x za měsíc vždy 2. úterý v měsíci.
17.30 nebo 18.30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
  - lichý týden: 17.30, sudý týden: 18.30, cena 70 Kč. 
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 2 do 4 let. Cena 70 Kč. 
15–16  DĚTI VÍRY
  - společenství dětí, poznávání bible... Koná se 1x za 
  měsíc vždy 1. středu v měsíci. Pro děti od 4 let.
19–20   CVIČENÍ S DENISOU – cena 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
  Platba předem jednorázově 120 Kč. 
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE/ WORKSHOP
  - dle aktuálního programu 1x za měsíc.
PÁTEK
9–11, SUDÝ T. DISKUZNÍ RODIČOVSKÁ SKUPINA – VOLNÁ HERNA
  - přednášky, sdílecí skupina pro rodiče dětí ve věku 
  1–3 roky u kafíčka. Cena 70 Kč. 
9–10, LICHÝ T. DOPOLEDNE PRO MIMINKA
  - rodičovská diskuzní skupinka. Cena 50 Kč.
Od 1. listopadu dochází k navýšení vstupních poplatků za programy. 

Pozvánka
na

zajímavou 
akci

USPÁVÁNÍ NETOPÝRŮ
· sobota 3. 11., Javoříčské jeskyně 
Klasická prohlídka bude zpestřena výkladem zoologa z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR. Budou probíhat dva vstupy –  
v 10 a 13 hodin. Akce je vhodná pro dospělé a děti od šesti let.  
Je třeba se předem objednat na tel. 585 345 451.
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Program Erasmus+ 
V letošním školním roce se 
Gymnázium Jana Opletala stává 
partnerskou školou zapojenou 
do programu Erasmus+. Je to 
program Evropské unie zaměře-
ný na oblast vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu, jehož 
cílem je zvýšení schopnosti rea-
govat na socioekonomické změ-
ny a podpora zavádění evropské 
politické strategie v oblasti růstu, 
zaměstnanosti, sociální rovnosti 
a sociální inkluze. Program je fi-
nancován z prostředků Evropské 
unie. 
Projekt, jehož se naše gymná-
zium účastní od 1. září, je roz-
ložen do dvou let. Během této 
doby navštíví vybraní studenti 
vyššího gymnázia partnerské 
střední školy v městech Mainz 
(Německo), Nort-sur-Erdre 
(Francie), Wroclaw (Polsko)  
a Pécs (Maďarsko). Cílem pro-
jektu, který nese název „The Eu-
ropean Flow – Cities at Rivers“, 
je prostřednictvím spolupráce 
studentů a učitelů z různých ev-
ropských zemí přiblížit kulturní 
dědictví v oblastech, jejichž his-
torii i současnost formuje pří-
tomnost evropských řek – Rýna, 
Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. 
Při krátkodobých pobytech na 

zahraničních školách budou 
studenti zkoumat různé stránky 
života ve městech vystavěných 
v blízkosti těchto řek, přičemž 
pozornost bude věnována aspek-
tům historickým, ekonomickým, 
demografickým, biologickým  
i kulturním.
Výstupy ze spolupráce studentů 
budou prezentovány v jednot-
livých školách formou plakátů, 
výtvarných děl, videí, dokumen-
tárních filmů, literárních textů 
či hudebních představení pra-
cujících s motivem řeky. Tyto 
výstupy budou představovány 
veřejnosti průběžně na interne-
tových stránkách www.gjo.cz, na 
Facebooku školy či prostřednic-
tvím tisku. 
Očekáváme, že účast na projektu 
přispěje k rozvoji komunikač-
ních a prezentačních dovedností 
účastníků a posílí jejich schopnost 
týmové spolupráce a plánování. 
Projekt však bude mít dopad na 
mnohem širší okruh studentů, 
neboť téma řeky bude průběžně 
integrováno do běžných vyučo-
vacích hodin v různých před-
mětech. Účastníci zahraničních 
pobytů také s výsledky svého 
bádání seznámí své spolužáky  
i další zájemce.                 Jiří Kaňák

Jablíčkobraní na Jungmance
Pomalu se přehoupl podzim. 
Na polích se sklízejí brambory  
a v sadech se sklízí ovoce; jablka 
i hrušky. Děti ve školní družině 
se připravují na Jablíčkobraní. 
Ve školní kuchyňce se děti roz-
dělí do tří skupinek, kde na ně 
čekají čtyři disciplíny. V první 
disciplíně se učí péct jablečný 
štrúdl. Není to tak jednoduché, 
protože napřed musí zjistit, jaké 
suroviny je na štrúdl potřeba. 
Když suroviny získají, vyhrnou 
si rukávy a pouští se do práce – 
strouhají jablíčka, vyvalují těsto, 
sypou cukrem, potírají vajíčkem 
a nakonec dávají péct do trou-
by. Na druhé disciplíně zjišťují, 
jak takové jablíčko roste, jak se 
uskladňuje a jakou cestou se 
dostává do obchodů. Po splnění 

všech otázek se pouštějí do tře-
tí disciplíny. Zde je nachystaná 
anketa jablíček. Jsou vystavena 
čtyři jablíčka a každé jablíčko 
má své číslo. Z každého jablíčka 
ochutnají kousek. K tomu, které 
jim nejvíce chutná, zapíší čár-
ku. Králem jablíček se nakonec 
stává jablíčko s názvem RED 
Delicious. Poslední čtvrtou 
disciplínou děti provází jablíč-
kový ježeček. Každý si pomocí 
jablíčka, rozinek, gumových 
bonbónů a párátek vyrábí svého 
ježečka. Všechny disciplíny děti 
zvládly na výbornou a odměnou 
všem byl voňavý štrúdl a úsměv 
na tvářích dětí. Děkujeme všem 
paním učitelkám, které nám při 
Jablíčkobraní pomáhaly.

-ZSJL- A. Papajková

V září jsme podnikli již tradičně 
(vždyť už pošesté) výtvarně po-
znávací zájezd do dvou evrop-
ských velkoměst. A opravdu jsme 
se těšili, vždyť nás čekaly tři dny ve 
městě nad Seinou a pak další tři na 
březích řeky Temže. Toto je mo-
zaika dojmů, které v nás návštěva  
Paříže zanechala. V prosincovém 
vydání novin se pak můžete těšit 
na mozaiku dojmů z Londýna.  
Paříž – teplé podzimní slunce, ba-
revné listí v parcích a zahradách. 
Park Tuilerie u muzea Louvre (ten 
jsme si prošli několikrát), fontána, 
pohodlná křesílka a odpočinek po 
celodenní vyčerpávající městské 
turistice. Pohoda. Lucemburské 
zahrady u sídla francouzského 
parlamentu, krásné, lidé tu odpo-
čívají, pospávají, jedí, ale my spě-
cháme a plníme úkol: najít místo 
srazu v rozlehlém parku – Fontá-
nu Medicci. Našli jsme, všichni. 
Když se řekne Paříž, vybaví se 
nám taky spousta pamětihod-
ností – elegantní Eiffelovka, zlatá 
kopule Invalidovny a Napoleo-
nova hrobka, impozantní Vítězný 
oblouk s hvězdicí ulic a šíleným 
provozem, ticho v důstojném 
Pantheonu,  jak se na místo po-
sledního odpočinku významných 
mužů a žen Francie sluší. A taky 
kostely: La Madeleine, bazilika Sa-
cré Coeur na návrší Montmartre, 
katedrála Notre Dame na ostrově 
Cité. A venku za zdmi kostelů to 
žije – studenti v kavárnách kolem 
starodávné univerzity Sorbonny 
v Latinské čtvrti, skoro se nemů-
žeme proplést (je nás třicet, a to 
je na úzké uličky až až), večer na 
Hoře mučedníků – Montmartru, 

rozhodně nás tu nemučili, poslou-
cháme pouliční hudebníky, tančí-
me, dáváme si palačinky. 
Taky pořád přecházíme z jedno-
ho břehu Seiny na druhý, takže 
si vzpomínáme na různé  mosty  
a lávky – pompézní most Alexan-
dra III, nejstarší Pont Neuf (neuf 
= nový) nebo most pro pěší Pont 
des Arts – Lávka umění.
A náš pobyt je spojen s poznává-
ním umění: výtvarné  poznáváme 
v  Muzeu Louvre, moderní  si pro-
hlížíme alespoň zvenku – Centre 
George Pompidou, plastiky a ob-
jekty objevujeme ve Stravinského 
fontáně nebo na piazzettě hyper-
moderní čtvrti La Défense.
A pak ještě davy lidí, vojáci hlídají-
cí pořádek, bezpečnostní kontroly 
– všude, ale hlavně teplo, slunce  
a vůně kávy. Pohoda.  

Za studenty a za sebe  
Romana Jurášová

Paříž a Londýn v podzimním slunci

„Talent Olomouckého kraje“ je 
ocenění nejlepších žáků, studentů, 
škol a školských zařízení, kteří do-
sáhli mimořádných studijních vý-
sledků v mezinárodních, ústřed-
ních, či krajských kolech soutěží 
a přehlídek. Základní umělecká 
škola v Litovli nomi-
novala v tomto roce 
celkem tři žáky hudeb-
ního oboru v kategorii 
uměleckého vzdělává-
ní. Rozhodnutí Rady 
Olomouckého kraje  
o udělení ocenění, na-
víc všem třem nomi-
novaným, tak bylo pro 
školu velmi příjem-
ným překvapením. 
Vybraní žáci patří  
k dlouhodobým re-
prezentantům školy a letošní rok 
byl pro ně mimořádně úspěšný. 
Silvie Řmotová se jako hráč-
ka na bicí nástroje v krajském 
kole soutěže MŠMT umístila na  
1. místě, v ústředním kole sou-
těže pak získala druhou cenu. 
Kateřina Buchtová a Michal Za-

vadil se účastnili mezinárodní 
soutěže ve hře na keyboard, kte-
rá se konala v Povážské Bystrici. 
Oba dva si odvezli zlaté pásmo  
a Kateřina Buchtová se navíc 
stala vítězkou kategorie. 
Ocenění bylo žákům předáno 

17. října v budově 
Regionálního centra 
v Olomouci z rukou 
náměstka hejtma-
na pro oblast škol-
ství p. Jiřího Hynka  
a vedoucího odboru 
školství p. Mirosla-
va Gajdůška. Jediný, 
kdo se nemohl slav-
nostního předávání 
zúčastnit, byl Michal 
Zavadil, jeho cenu 
převzal třídní učitel. 

Všem oceněným žákům náleží 
gratulace a uznání za mimo-
řádný úspěch v soutěžích. Velký 
dík patří také učitelům Viktoru 
Korduljakovi a Jiřímu Kovářovi 
za jejich přípravu a motivaci.   
   Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.,  
                                   ředitelka ZUŠ

Talenti Základní umělecké školy 
oceněni Olomouckým krajem
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Běžec Tomáš Lichý, cyklista Ma-
rek Rauchfuss a kajakář Filip 
Hric vyhráli 24. ročník mistrov-
ství České republiky v extrém-
ním závodě tříčlenných štafet 
Free Litovel Bobr Cup 2018. 
Vítězné trio vedlo od startu až 
do cíle, v samotném závěru to 
bylo ale pořádné drama a před 
druhým družstvem OpavaNet  
s finišmanem Kamilem Mrůz-
kem měli vítězové náskok pou-
hých dvanáct sekund. „Byl to 
pro mě nesmírně náročný závod. 
Před Kamilem Mrůzkem jsem 
měl na předávce asi minutový 
náskok, ale na trati jsem trochu 
nezvládl přeběh do druhého vo-
dáckého kola a rázem byl Kamil 
těsně za mnou a pak už to byl 
jen tuhý a obrovský boj,“ svěřo-
val se v cíli nesmírně unavený 
ale šťastný vítězný kajakář Filip 
Hric. Kamil Mrůzek s deseti tri-
umfy jasně nejlepší jednotlivec 
historie Bobr Cupu tak další ti-
tul nepřidal.

Pivovar Litovel od začátku 
dominoval
Tomáš Lichý na prvním úseku 
předával Marku Rauchfussovi  
s náskokem 36 vteřin na druhé-
ho běžce a vytvořil solidní zá-
klad pro celkový triumf. „Jsem 
moc rád, že jsem potvrdil formu. 
Ze začátku se běželo díky Davidu 
Pelíškovi pekelné tempo, ale na-
konec se mi povedlo zbytek utrh-
nout a doběhl jsem s náskokem. 
Marek Rauchfuss je výborný  
a věřím, že tak na devadesát de-
vět procent zvítězíme,“ optimis-
ticky věřil svému týmu po prv-
ním úseku Lichý. 
Na kole ale Marek Rauchfuss za-
bloudil a ztratil zhruba minutu, 
dojel ho Jan Fojtík a jen mobi-
lizace posledních sil ho opět 
odpoutala od pronásledovate-
le. „Jelo se mi perfektně, ale pak 

přišel zásek a já věděl, že do toho 
musím dát všechno, abych Fili-
povi dovezl trochu náskok, pro-
tože o kvalitách Kamila Mrůzka 
se nedá pochybovat. Kdyby to 
nakonec na vítězství neklaplo, 
tak bych byl opravdu velmi zkla-
maný,“ svěřoval se ihned po 
svém úseku viditelně nervózní 
Rauchfuss. Nakonec ale jeho 
tým náskok udržel a oplatil triu 

OpavaNet porážku z roku 2017. 
Stříbro tak na sluncem zalitých 
a překvapivě teplých tratích  
v okolí Litovle vybojovala trojice 
loňských vítězů Jáchym Kovář 
(běh) Jan Fojtík (MTB) a Kamil 
Mrůzek (kajak). 

Nejlepším Bobr Manem je při 
své premiéře Pavel Kubričan
Po loňském prvním ročníku se 
do programu vrátil oficiální zá-
vod jednotlivců. Loni se na trati 
odehrával velký souboj mezi 
Davidem Jílkem a Tomášem 
Materou, oba borci se v rámci 
Bobr Mana 2018 utkali i letos, 
tentokrát ale o stříbro, protože 
z vítězství se radoval někdo jiný. 
Pozici černého koně závodu po-
tvrdil Pavel Kubričan. Skvělý bě-
žec, který se v minulosti účast-

nil Bobra jako běžec, potvrdil  
v prvním úseku svou formu, 
když doběhl sedmý a vybudo-
vaný náskok si držel až do cíle. 
„Byla to pro mě obrovská výzva. 
Na mě to bylo dost dlouhé a jako 
specialista na běh a bývalý ka-
jakář pro mě byla nejobtížnější 
cyklistická část. Musím ale říct, 
že jsem se na závod opravdu po-
ctivě připravoval a jsem nadšený, 

že se mi povedlo vyhrát,“ smál se 
v cíli nový Bobr Man roku 2018 
Pavel Kubričan.
 
Mezi ženami vyhrál tým Měs-
to Litovel
V kategorii žen vyhrála trojice 
Radka Churáňová (běh), Hana 
Ježková (MTB) a Barbora Di-
movová (kajak) v barvách týmu 
Město Litovel. Vítězné trio vy-
lepšilo loňské stříbro. O zlatou 
medaili je nepřipravil ani ne-
vydařený finiš juniorské dvoj-
násobné mistryně Evropy ve 
sjezdu na divoké vodě Barbory 
Dimovové, která po sjezdu cílo-
vé rampy nedobrovolně opustila 
svůj kajak. „Pod rampou se mi 
nějak kousla špice, špatně jsem 
zabrala a už s tím nešlo nic udě-
lat. Naštěstí jsme měli docela ná-

skok, takže jsem stihla v pohodě 
znovu nasednout a dojet do cíle,“ 
komentovala poslední metry je-
jich štafety Barbora Dimovová.

Kristýna Dvořáková a Martina 
Satková v první desítce svých 
disciplín 
Kromě skvělých týmových vý-
konů byly k vidění i mimo-
řádné individuální výsledky  
v kategorii žen. V úvodním 
běhu se na celkové osmé(!) mís-
to prosadila Kristýna Dvořáko-
vá. Vítězka nedávných Běchovic 
a pátá žena mistrovství světa  
v běhu do vrchu porazila druhou  
v pořadí o více než čtyři minuty  
a významně přispěla k vítězství 
svého týmu mezi akademič-
kami. Rovněž osmá pak mezi 
kajakáři v celkovém hodnocení 
dojela letošní mistryně světa ve 
sjezdu na divoké vodě Martina 
Satková a posunula svůj tým  
k akademickému bronzu. 

Bobr zvládl i tým nevidomých
Závodu se také zúčastnilo druž-
stvo složené z nevidomých 
sportovců. Trojice Padluj.com 
– nevidim (Marek Šimíček, Ivoš 
Budil a Jan Hegr) zvládla s po-
mocí trasérů na běhu a na vodě 
a cyklisty na tandemovém kole 
celou trať a bezezbytku naplni-
la motto Bobra – závod, který 
se nevzdává. „Že poběžím, jsem 
se dozvěděl až ve čtvrtek. Počasí 
vyšlo perfektně, trochu problema-
tické pro nás byly brody a hlavně 
kamení, od půlky tratě jsem měl 
dost šutrů v botách, ale nakonec 
to dobře dopadlo,“ říkal v cíli 
svého běžeckého úseku Marek 
Šimíček.     
Online výsledky: https://results.
onlinesystem.cz/ResultsOve-
rall/Index/1361

Foto: Aleš Berka, Honza Luxík
Tisková zpráva

Vítězem extrémního Bobr Cupu je tým Pivovar Litovel

6. místo pro Litovel v soutěži Plaveme s městem
Ve středu 3. října se konal již 
27. ročník soutěže Plaveme  
s městem, ve které mají možnost 

startovat plavci všech věkových 
kategorií. Kterýkoli zájemce měl 
šanci zaplavat si libovolným sty-

lem na čas trať dlouhou 
100 metrů, otestovat si 
tak svou aktuální formu 
a zároveň se na chvíli 
ocitnout v roli jednoho  
z reprezentantů svého 
města. 
Celkem byly vypsány 
tři kategorie: v katego-
rii A soutěžila města 

do 20 000 obyvatel, v katego-
rii B města do 50 000 obyvatel  
a v kategorii C města nad  
50 000 obyvatel.
Letos se Litovel v soutěži umís-
tila na 6. místě. Účastníků bylo 
394 a společně plavci získali  
5 276 bodů. 
Plaveckou štafetu svou plavbou 
zahájila ráno v 6.45 hodin ře-
ditelka školy paní Mgr. Zuzana 
Absolonová. Nejlepšími plavci  
z dětí se stali ze Základní školy 

Vítězná Jakub Vydra (14 let), 
který zaplaval 100m trať v čase 
1:32 min a Valerie Kratochvílová 
(8 let) s časem 1:41 min. Základ-
ní školu Jungmannova nejlépe 
reprezentoval František Salaj 
(15 let) – jeho čas byl 1:23 min.  
Z veřejnosti zaplaval nej-
lepší čas Matěj Morong –  
1:12 min. Nejstaršími účastní-
ky byli pan Vladimír Šmoldas 
(85 let) a pan Karel Mikulica  
(81 let).                                      red.
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TYP CVIČENÍ DEN HODINA MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBA TELEFON

Individuální cvičení pondělí   9.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping pondělí 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Tabata + kruháč pondělí 17.40 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Balanční posilko pondělí 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Aerobik s Martinou pondělí 18.30 DDM Litovel Staroměstské nám. M. Kohoutová 585 342 448

Ženy I pondělí 19.00 Sokolovna – tělocvična V. Machalová –

Mix aerobic pondělí 19.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Mix aerobic úterý 9.00 a 15.30 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Cvičení pro těhotné úterý
17.30 (lichý)
18.30 (sudý) MC Rybička J. Dospivová 739 246 016

Jumping úterý 17.00 a 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Zdravotní cvičení 
pro seniorky

úterý 17.00 Sokolovna – tělocvična A. Gruntová, 
J. Svojanovská

–

Step aerobic úterý 17.40 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Jóga úterý 18.00 ZŠ Jungmannova M. Stratil –

Jóga dle Tichanovského úterý 18.00 Sokolovna – tělocvična M. Čech –

Pilates úterý 18.50 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Aqua aerobic úterý 19.00 Plavecký bazén ZŠ Vítězná D. Němcová 734 409 170

Pilates úterý 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková –

Kruhový trénink středa 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Mix aerobic středa 19.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Ženy II středa 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Smékalová –

Cvičení s Denisou středa 19.00 MC Rybička D. Němcová –

Břišní tance čtvrtek 13.30 Fit–centrum Ilona Kohoutová MUDr. Dragounová 777 249 158

Individuální cvičení čtvrtek 15.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping power čtvrtek 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Step čtvrtek 17.40 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Jóga manželů Markových čtvrtek 18.00 Sokolovna – tělocvična J. Vyhnálková –

Mix aerobic čtvrtek 18.15 Fit–centrum Ilona Kohoutová D. Němcová 734 409 170

Pilates čtvrtek 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

Body fitness pátek 17.40 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Fitness lekce po–pá Studio FIT J. Freibergová 774 550 595

Pilates + aerobic pátek 9.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Přemýšlíte, kde si v Litovli zacvičit? Zde je přehled kurzů. Sportovní pozvánky

Litovel – Luhačovice  
· sobota 3. 11. 13.00 hod., ml. dorost.
Litovel – Sokolnice
· sobota 3. 11. 15.00 hod., st. dorost.  
Litovel – Nové Veselí  
· sobota 3. 11. 17.00 hod., muži. 
Litovel – Zora Olomouc A 
· sobota 10. 11. 16.00 hod., ml. žáci.
Litovel – Centrum Haná B 
· sobota 10. 11. 17.30 hod., st. žáci.
Litovel – Nový Jičín  
· sobota 17. 11. 13.00 hod., ml.  dorost. 
Litovel – Vsetín  
· sobota 17. 11. 15.00 hod., st.  dorost.
Litovel – Plzeň  
· sobota 17. 11. 17.00 hod., muži. 
Litovel – Žeravice A 
· neděle 18. 11. 16.00 hod., ml. žáci.
Litovel – Zlín  
· sobota 1. 12. 13.00 hod., ml. dorost.
Litovel – Napajedla 
· sobota 1. 12. 15.00 hod., st. dorost.

Dosavadní výsledky
Tatranu v Strabag

Rail Extralize

Litovel – Zubří 22:27 (12:14) 
Brno – Litovel           22:20 (11:10) 
Litovel – Karviná    20:32 (10:16) 
Lovosice – Litovel    36:28 (19:13) 
Litovel – Jičín            21:27    (9:17) 
Hranice – Litovel   30:24 (16:12)

Těžká sezóna čeká litovelské 
házenkáře v extralize
Házenkáři Tatran Litovel mají za 
sebou jako opětovný nováček prv-
ních šest kol ve Strabag Rail Extra-
lize házené. A ukazuje se, že před-
sezónní předpoklady, že to bude 
těžká sezóna, se více než potvrdily. 
Naši házenkáři zatím nebodova-
li ani v jednom utkání. Sezóna je 
však ještě dlouhá a jediným cílem 
Tatranu je pro letošek udržení 
soutěže. „Museli jsme hodně omla-
dit tým a chybí nám tak zkušenosti  
a souhra,“ připomněl trenér Ivo 
Vávra. „Soupeři nás dokážou do-

stat do úzkých a z toho pramení 
naše technické chyby, které zkuše-
nější soupeři nekompromisně tres-
tají,“ vidí důvody nulového bodo-
vého zisku Vávra. 
Hráči extraligového týmu trénují 
pětkrát týdně a trenér již vidí po-
stupné zlepšení. Z každého zápasu 
navíc hráči nabírají chybějící nové 
a nové zkušenosti. Nejlepší vý-
kon naši hráči předvedli 10. října  
v utkání v Hranicích, které 
živě vysílal také televizní kanál  
ČT Sport.                                           rš

Dorostenci i žáci házené jsou  
v nové sezóně velmi úspěšní
Výborně vstoupila do nové 
sezóny všechna mládežnická 
družstva oddílu házené Tatranu 
Litovel.
Starší dorost vede tabulku  
2. ligy, ze čtyř zápasů má plný 
počet bodů. Nejlepším střelcem 
je Jiří Protivánek, který dal 28 
gólů. 
Také mladší dorostenci, z nichž 
většina před sezónou přešla ze 
starších žáků, si vedou výtečně. 
S jedinou prohrou ze čtyř utkání 
na půdě zkušenější Kopřivnice 

drží 3. místo v tabulce. Nejví-
ce gólů, a to 20, vstřelil Ondřej 
Stejskal. Starší žáci zatím ode-
hráli do uzávěrky novin jen dvě 
utkání, ale v obou byli úspěšní  
a zvítězili. Během podzimu bu-
dou usilovat o postup do celo-
státní Žákovské ligy. 
Nad očekávání jsou úspěšní také 
mladší žáci, kteří po pěti zápa-
sech vedou tabulku soutěže s je-
dinou prohrou. Nejlepším střel-
cem je Adam Zifčák, který dal 
již 39 branek.                                 rš 
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N A Š E  V O Z Y  TA X I  Z A J I Š Ť U J Í

Dětské TAXI 

Kurýrní služby - zásilku dovezeme na místo, rychleji než kurýr

Taxi službu v Litovli, Uničově a okolí

Drink servis 

Firemní přeprava - jezdíme pro fi rmy, dovezeme Vaše klienty

Stálé jízdy na letiště v ČR

Jezdíme po celé České republice a v rámci států EU

VIP služby pro seniory a držitele ZTP průkazu 

Možnost platit platební kartou či na fakturu pro fi rmy

Feel free to contact us in English

+420 774 686 969
K D Y K O L I V  V O L E J T E
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Soutěž o předplatné Litovelských novin 

DVA z Vás získají 
roční předplatné na rok 2019

ZDARMA!

1. Kolik má Česká republika krajů? 
a) 12
b) 14
c) 13

2. Parlament České republiky je 
dvoukomorový. Skládá se z:
a) První komory a druhé komory
b) Horní a Dolní sněmovny
c) Poslanecké sněmovny a Senátu

3. Kolik má Poslanecká sněmov-
na poslanců a na jak dlouho jsou 
voleni? 
a) 160 poslanců, voleni na 6 let
b) 180 poslanců, voleni na 2 roky
c) 200 poslanců, voleni na 4 roky

4. Jak často se obměňuje 1/3 se-
nátorů? 
a) každý rok
b) každé dva roky
c) každé tři roky

5. Ústava České republiky je na-
ším základním zákonem. Skládá 

se z preambule a:
a)  8 hlav
b)  9 hlav
c) 10 hlav

6. K českým státním symbolům 
NEpatří:
a) národní strom – lípa
b) státní pečeť
c) státní hymna

7. Jaký nápis najdeme na vlajce 
prezidenta republiky? 
a) nápis tam není
b) Kde domov můj
c) Pravda vítězí

8. Hudbu ke státní hymně složil:
a) František Škroup
b) Josef Kajetán Tyl
c) Karel Strakatý

9. Píseň Kde domov můj původ-
ně pochází z divadelní hry. Jak se 
jmenovala?
a) Fidlovačka aneb Žádný hněv 

a žádná rvačka
b) Jiříkovo vidění
c) Strakonický dudák aneb 
hody divých žen

10. Ve kterém roce vstoupila 
Česká republika do Evrop-
ské unie?
a) 1998
b) 2000
c) 2004

11. Spolu s námi vstoupilo do Ev-
ropské unie v tento rok dalších 
devět států. Kdo mezi nimi ale 
NEbyl? 
a) Polsko
b) Španělsko
c) Litva

12. Česká republika je členem 
tzv. Visegrádské skupiny. Kromě 
ní ji tvoří tyto státy: 
a) Lotyšsko, Litva, Estonsko
b) Maďarsko, Polsko, Slovensko
c) Německo, Polsko, Rakousko

13. V letech 1968–1975 byl naším 
prezidentem:
a) Ludvík Svoboda
b) Antonín Novotný
c) Gustáv Husák

14. Sebevražda hromadným 
jevem společenským moderní 
osvěty je 
dílo české-
ho filozofa  
a státníka:
a) Edvarda  
Beneše
b) Klementa  
Gottwalda
c) Tomáše 
G a r r i g u a 
Masaryka

Podmínky soutěže: Správné odpovědi můžete poslat e-mailem nebo odevzdat na podatelně Městského úřadu Litovel. Připiš-
te k tomu své jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje (telefon nebo e-mailovou adresu). 
Soutěž probíhá od 1. do 22. listopadu. Výherci budou oznámeni v prosincovém vydání Litovelských novin. Dárkový poukaz 
na roční předplatné bude k vyzvednutí po uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel. 

Spolek amatérských badmintonistů Litovel 

pořádá 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE ČTYŘHŘE BADMINTONU 
 

Termín: pátek 28. prosince 2018 
 

Místo: hala ZŠ Vítězná Litovel 
 

Startovné: 200 Kč za 1 hráče 

 

Podmínky: 

 turnaj je určen pro neregistrované hráče 

 turnaje se mohou zúčastnit jakékoliv páry, tedy mužské, ženské i 

smíšené. V případě dostatečného počtu párů bude vypsána soutěž 

pro každou kategorii zvlášť, v opačném případě bude soutěž 

společná. Po uzávěrce budete informováni. 

 k dispozici budou min. 4 badmintonové kurty 

 každý startující obdrží 1 jídlo a 1 nápoj zdarma 

 

Příjem přihlášek do 2. prosince 2018 na mejlové adrese 

habermann.vl@seznam.cz  

V přihlášce uveďte   

 jméno a příjmení obou hráčů z páru 
 kontakt na sebe  

a současně uhraďte startovné v hotovosti nebo na účet 
402172083/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jména obou hráčů. 

 

Kontakt na pořadatele:  Vlastimil Habermann  603 224 546 
 Josef Šon 732 306 523 

MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC
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15 km běh
           25 km kolo

                     6 km kajak


